
 

Број:16-1/23                                                                                        Бања Лука, 19.01.2023. године 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ  
 

РЕДОВНИ ГОДИШЊИ СЕМИНАР ПОД НАЗИВОМ 

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА 
ЛИЦА И ПРЕДУЗЕТНИКЕ У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И БРЧКО 

ДИСТРИКТУ БиХ 
 

ДВА НАЧИНА ПРАЋЕЊА СЕМИНАРА 

Учесници могу бирати једну од двије форме семинара:  

1. уживо у учионици или  

2. интернет верзију путем линка. 

 

1. ПРАЋЕЊЕ СЕМИНАРА УЖИВО - У УЧИОНИЦИ 

Учесници семинара који изаберу праћење  у учионици, семинар моћи ће пратити само 

уживо према следећем распореду: 

СЕМИНАР ЗА ПРИВРЕДНА ДРУШТВА, ПРЕДУЗЕТНИКЕ И ДРУГА ПРАВНА ЛИЦА  

Датум Град Мјесто одржавања Почетак 
семинара  

01.02.2023. (сриједа) Приједор Хотел Приједор 1000 часова   

02.02.2023. (четвртак) Добој Хотел Парк 1000 часова   

03.02.2023. (петак) Бијељина Центар за културу 1000 часова   
06.02.2023. (понедељак) Требиње Зграда ХЕТ-а  1000 часова   

07.02.2023. (уторак)  Пале Економски факултет 1000 часова   

08.02.2023. (сриједа) Брчко Дом културе 1000 часова   

09.02.2023. (четвртак) Бања Лука Технолошки факултет 1000 часова   

 

СЕМИНАР ЗА КОРИСНИКЕ БУЏЕТА 

Датум Град Мјесто Почетак 
семинара 

07.02.2023. (уторак) Требиње Сала скупштине Града  1000 часова   

08.02.2023. (сриједа)  Пале Економски факултет 1000 часова   

09.02.2023. (четвртак)  Бијељина Библиотека Филип 
Вишњић 

1000 часова   

10.02.2023. (петак)  Добој Хотел Парк 1000 часова   
11.02.2023. (субота)  Бања Лука Економски факултет 1000 часова   



Носиоци претплате на часопис Финрар не плаћају котизацију.  Уплату претплате потребно је 
извршити најкасније један дан прије почетка термина одржавања семинара.  Семинарски 
материјал (Финрар 1/23) преузима се непосредно  прије почетка семинар уз предочавање 
доказа о уплати или трезорског налога за кориснике буџета.  
Остали учесници плаћају котизацију у износу 140,00 КМ.  
Регистрација учешћа за праћење семинара уживо вршиће се скенирањем личних или 
возачких карата на улазу у салу.  

Молимо Вас да питања у вези са темом семинара доставите на наш мејл прије почетка 
семинара, или да их у писаној форми предате прије или у току самог семинара.  

 
2. ПРАЋЕЊЕ СЕМИНАРА ПУТЕМ ИНТЕРНЕТА  
 (опција само за за привредна друштва, предузетнике и друга правна лица) 
Учесници семинара који одаберу начин праћења семинара путем  интернета, предавања ће 
моћи гледати искључиво  у видео формату путем линка, који ће добити на свој е-mail, дана 
07.02.2023. године. 
Носиоци претплате на часопис Финрар не плаћају котизацију. Остали учесници плаћају 
котизацију у износу 140,00 КМ. 
 Уплату претплате или котизације потребно је извршити најкасније један дан прије званичног 
слања линка (07.02.2023). Садржај видео предавања биће доступан од 07.02.- 20.02.2023. 
године. Семинарски материјал (Финрар 1/23) овим учесницима ће бићи послат путем поште.  

Регистрација учешћа на семинару за учеснике кој ће семинар  пратити преко интернета биће 

евидентирана аутоматски кликом на линк који добију на свој e-mail. 

ПРИЈАВА УЧЕШЋА – ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ 

Пријава учешћа за обе опције праћења семинара (опција 1. и опција 2.)  врши се  преко 

нове апликације Савеза: eracunovodja.org путем ниже наведеног линка (кликнути испод 

на „eracunovodja.org“ осјенчено), закључно са 31.01.2023. године.   

“eracunovodja.org” 

Након што се пријавите за предметни семинар, на е-mail учесника који нису носиоци 

претплате на часопис Финрар стићи ће аутоматски предрачун за котизацију на основу 

којег врше уплату. Обавезно приликом плаћања на налогу за плаћање у пољу „Позив на 

број“ треба да наведете број који је исписан (наведен) на предрачуну који сте добили јер 

ће на тај начин уплата коју извршите аутоматски бити повезана са вашом пријавом за 

семинар, те уз ваше присуство бити основа за евидентирање остварених часова 

едукације по датом семинару. Носиоци претплате на Финрар неће добити предрачун јер 

могу бесплатно да присуствују семинару, али обавезно требају пријавити семинар. 

Семинар се организује према програму континуиране професионалне едукације и 

вреднује се у складу са Правилником о континуираној професионалној едукацији са 7 

бодова. 

С поштовањем, 

     Генерални секретар  

Проф. др Новак Кондић, с.р. 

https://eracunovodja.org/
https://eracunovodja.org/

