
 Организује семинар за носиоце професионално-стручних звања 
и друга заинтересована лица под називом

КЛАСА 9 – РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА
који ће се одржати у петак 17.11.2017. године у Бањој Луци – хотел Јелена (ТЦ Emporium),  

са почетком у 1100 часова.

Семинар Класа 9 се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује  
са 5 бодова у складу са Правилима о континуираној едукацији.

Предавачи:

Проф. др Душко Шњегота 

Проф. др Јелена Пољашевић

P R O G R A M

1030–1100  Евидентирање учесника

1100–1230 СПЕЦИФИЧНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОГОНСКОГ РАЧУНОВОДСТВА  
У ПОЈЕДИНИМ ДЈЕЛАТНОСТИМА 

1230–1300 Пауза

1300–1430 ПРИМЈЕРИ И ПРАКСА ПОГОНСКОГ РАЧУНОВОДСТВА

1430–1530 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА И ДИСКУСИЈА



ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Oвим пријављујем учешће на семинару под називом

К Л А С А  9
који ће се одржати 17.11.2017. године у Бањалуци – хотел Јелена (ТЦ Emporium)  

са почетком у 1100 часова.

1. Презиме и име учесника ___________________________________________________________

2. Презиме и име учесника ___________________________________________________________

3. Презиме и име учесника ___________________________________________________________

4. Презиме и име учесника ___________________________________________________________

5. Презиме и име учесника ___________________________________________________________

Котизација за учешће на семинару износи:
– 169,00 КМ (са ПДВ-ом) по учеснику, у цијену је урачунат семинарски материјал;
– 199,00 КМ (са ПДВ-ом) по учеснику, у цијену је урачунат семинарски материјал и књига 

„Рачуноводство трошкова и учинака“ аутора проф. др Јована Родића и проф. др Милована 
Филиповића, чија цијена у редовној продаји износи 50,00 КМ.

Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне Финрар д.о.о. код:

Нове банке:        555-007-00005514-11           НЛБ Развојне банке:  562-099-00001664-61

           Hypo-Alpe-Adria: 552-002-00015366-39         Sberbank:                    567-162-11000372-78

Назив предузећа (установе)    

__________________________________________________________________

Улица и број                                   
__________________________________________________________________

Поштански број и мјесто          
__________________________________________________________________

Контакт телефон                         
__________________________________________________________________

E-mail                        
__________________________________________________________________

У _____________________________

Дана: ___________2017. године                                М.П.                           _______________________

                          (потпис)                                                                                                                            

Молимо Вас да попуњену и овјерену пријаву доставите на наш факс број: 051/430-200 или на e-mail: 
sinisa.erceg@srrrs.org. Уплату котизације извршити најкасније до 16.11.2017. године. За све додатне 
информације можете се обратити координатору предметног семинара Синиши Ерцегу сваки радни 
дан у периоду 8-1600 часова на број телефона: 051/431-260.


