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26. и 27. новембар 2019. 
 ,  

НОВОСТИ У ПРОПИСИМА 
БУЏЕТСКОГ РАЧУНОВОДСТВА 

 систем финансијског управљања и  
   контроле у јавном сектору (PIFC)

 рачуноводствени стандарди 
 порези

 питања и одговори

1.

2.

3.

4.

ПРИЈАВА ЗА СЕМИНАР  Хотел 
, 26. и 27. новембар 2019.

Назив институције

град

адреса

е-mail адреса

име и презиме

име и презиме

име и презиме

име и презиме

Потпис овл. лица
МП

контакт тел.

Котизација за горе наведена лица уплаћена је 
дана _____________, 2019. године

на жиро рачун: 562-099-00001629-69, од стране

ДА/ НЕ
Претплата на часопис ФИНРАР



ОРГАНИЗАЦИОНИ ВОДИЧ
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 
(СРР РС) на oснoву Закључка Народне скупштине 
Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. априла 
2003. године, организује 34. едукативни семинар 
за кориснике буџета на тему «Новости у 
прописима буџетског рачуноводства».

Семинар ће се одржати  26. и 27. новембра 
2019. године, хотел Кардиал, Бања Врућица.

Семинар се организује према програму континуира-
не професионалне едукације и вреднује се у складу 
са Правилником о континуираној професионалној 
едукацији.

Семинар је намијењен: руководиоцима и запос-
ленима у финансијама, рачуноводству и интерној 
ревизији.

УСЛОВИ УЧЕШЋА
Котизација за учешће на Семинару износи 200,00 
КМ по учеснику. Претплатници часописа ФИНРАР 
имају попуст и котизација за њих износи 130,00 
КМ (једна претплата за једно физичко лице).

Уплата се врши унапријед, на жиро рачун СРР РС:

Развојна банка: 562-099-00001629-69

Попуњену пријаву учешћа можете послати на ад-
ресу СРР РС, Петра Кочића 59, или путем факса 
051/348-795, или попунити на website-у 
Савеза www.srrrs.org најкасније до 22. 
новембра 2019. године.

Претплатници часописа ФИНРАР требају у пријави 
учешћа обавезно попунити одговарајуће поље.  

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ
За учеснике семинара обезбјеђен је смјештај у хоте-
лу „Кардиал“. Резервацију хотелског смјештаја 
врше сами учесници, а потврду резервације хотел 
ће вршити само учесницима који су претходно 
пријавили учешће и уплатили котизацију. 

Цијене смјештаја по особи:

- дводневни пансион у двокреветним собама (хотел 
Кардиал) ..........................................180,00 КМ+БТО
- дводневни пансион у једнокреветним собама 
(хотел Кардиал) .............................200,00 КМ+БТО
- једнодневни пансион у двокреветним собама 
(хотел Кардиал) ..............................105,00 КМ+БТО
- једнодневни пансион у једнокреветним собама 
(хотел Кардиал) ..............................125,00 КМ+БТО

Горе наведене цијене су са укљученим ПДВ-ом (17%) 
и односе се се на ноћење, вечеру, доручак, ручак 
као и коришћење садржаја хотела (базен и фитнес 
сала). 

Уплату смјештаја можете извршити на жиро рачун: 

ЗТЦ Бања Врућица: 
562-099-00007332-32, 
или на рецепцији хотела. 

Цијена оброка (ручак или вечера) за лица која нису 
на смјештају износи 25 КМ (послужење buffet/
шведски сто). 

Детаљније информације у вези смјештаја и 
осталим услугама, можете добити путем те-
лефона: 

+ 387 053/421-200

У циљу што квалитетније припреме семинара, пожељ-
но је да се професионалне рачуновође активно укључе 
у припрему овог семинара путем конкретних питања 
везаних за теме овог семинара. Питања се могу посла-
ти на e-mail адресу sinisa.mutic@srrrs.org најкас-
није до 20. новембра 2019. године.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

Понедељак, 25. новембар 2019. 
17.00 – 19.00 Регистрација учесника 
19.00 Вечера и забавно вече

Уторак, 26. новембар 2019.

08.00 – 10.00 Регистрација учесника 
10.00 – 10.15 Уводне ријечи, представљање, 

план за два дана, итд. 
10.15 – 11.30       Излагање реферата

1. „Улога и значај контролних активности у укупном 
систему финансијског управљања и контроле у јавном 
сектору“ –Миле Баника, предсједник Савјета за 
рачуноводство и ревизију Републике Српске

2.

“Специфичности обрачуна пореза и доприноса на 
примања посланика, одборинка и комисија” – Перса 
Паић, дипл.ек.

3.

„Јавне набавке као облик извршења буџета у систему 
финансијског управљања и контроле“ – Др Бранка 
Савић

11.30 – 12.00        Кафе пауза

12.00 – 13.30       Излагање реферата

5. "Вредновање имовине и обавеза у јавном сектору:Како 
одабрати најадекватнију основу вредновања?" - Проф. 
др Јелена Пољашевић

6. „Билансирање имовине намијењене продаји и 
инвестиционе имовине према захтјевима професионалне 
и законске регулативе“ - Др Бојан Ћурић

13.30 Завршетак 
14.00 Ручак
20.00 Вечера и забавно вече

Сриједа, 27 новембар 2019.

9.30 – 12.00 Излагање реферата

1. „РРачуноводствени обухват пореских потраживања“ -
Гина Грубишић, дипл. ек

2. „Обвезнице као инструмент задужења у буџетском 
рачуноводству“ - Ивана Марјановић,

 
дипл.ек

4. Питања и одговори

12.00 Завршетак 

3. „Помоћна књига потраживања у трезорском систему 
пословања (АР Модул) - практична примјена“-Маја 
Шкрбић, дипл. ек

„Припрема извјештаја о токовима готовине у складу са 
МРС-ЈС 2'' - Проф. др Душко Шњегота

4.




