Број: 11/18

Бања Лука, 18.01.2018. године

организује
СЕМИНАР
за
Рачуновође, руководиоце одјељења за ризик и менаџмент банака, осигуравајућих
друшатва, инвестиционих фондове и других финансијских организација
Семинар ће се одржати 12.02.2018. (понедјељак) на Економском факултету (Сала
4, 2. спрат) у Бањалуци са почетком у 10 часова.
ПРОГРАМ СЕМИНАРА:
 Прва примјена МСФИ 9 у финансијским институцијама (банкама,
осигуравајућим друштвима, инвестиционим фондовима, микрокредитним
организацијама и другим финансијским организацијама) - Проф. др Ката
Шкарић Јовановић
 Примјена Закона о банкама: прва искуства и поуке за финансијски сектор –
Снежана Рудић, Министарство финансија РС
 Годишњи финансијски извјештаји банака, осигуравајућих друштава,
друштава за управљање инвестиционим фондовима и берзанских посредника
и других учесника тржишта капитала, с посебним освртом на отварање и
вођење пословних књига отворених инвестиционих фондова – Сара Савановић,
секретар Комисије за Хартије од вриједности Републике Српске;
Котизација за присиство семинару износи 200 КМ за једно физичко лице, док котизација
за претплатнике часописа Финрар износи 100 КМ (уз предочење Семинарског листа из
часописа бр. 01/2018).
Носиоци професионално – стручних звања присуством семинару остварују 7 (седам)
бодова, што документују попуњавањем Семинарског листа из часописа бр. 01/2018 и
предајом истог администратору прије почетка семинара.
Уплате вршити на жиро рачун:
562-099-00001629-69
555-007-00225990-26
567-162-19000061-72

552-000-00006135-88
551-001-00025973-98
571-010-00000365-36

Додатне информације на телефон 051/ 348 – 784 или sinisa.rajkovic@srrrs.org
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.
Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ банка: 562-099-00001629-69; Уникредит банка: 551-001-00025973-98, Адико
банка: 552-000-00006135-88, Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
Про Кредит Банк: 194-106-30556001-49; ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Овим пријављујем учешће на семинару за банке, осигуравајућа друштва,
инвестиционие фондове и друге финансијске организације који ће се одржати на
Економском факултету у Бањалуци 12.02.2018. са почетком у 10 часова:
1. Име и презиме учесника
________________________
2. Име и презиме учесника
________________________
3. Име и презиме учесника
________________________
4. Име и презиме учесника
__________________________
Назив финансијске институције
__________________________________
Улица и број
__________________________________
Поштански број и мјесто
__________________________________
Контакт телефон:
_____________________________________
E-mail:
_____________________________________

У______________
Дана, __________ 2018.

Потпис
МП

_________________

Попуњену и овјерену пријаву доставите на факс:
sinisa.rajkovic@srrrs.org истог дана по уплати котизације.

051/348-795

или

нa

