24. МЕЂУНАРОДНИ КОНГРЕС
РАЧУНОВОДСТВЕНЕ И РЕВИЗОРСКЕ ПРОФЕСИЈЕ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

ОДРЖИВОСТ ПОСЛОВАЊА У УСЛОВИМА ВИРУСА КОРОНА:
ИЗАЗОВИ ЗА РАЧУНОВОДСТВО, РЕВИЗИЈУ И ФИНАНСИЈЕ
Бања Врућица, 16-18.09.2020. године

ПРВИ ДАН, 16.09.2020. ГОДИНЕ
Уводно излагање

•

Промјена контекста и прилагођавање стратегије и функционисања предузећа
у условима индустрије 4.0: с освртом на мјерење перформанси
– Академик др Драган Ђуричин
НОВЕ ОДГОВОРНОСТИ РАЧУНОВОДСТВЕНЕ ПРОФЕСИЈЕ
У ПАНДЕМИЈСКОМ (ВИРУС КОРОНА) ОКРУЖЕЊУ

•

Треба ли рачуноводство носити маску због опасности од COVID 19
– Проф. др Винко Белак

•

Специфичности у примјени МСФИ у околностима актуелне кризе
– Проф. др Душко Шњегота

•

Изазови рачуноводствене и ревизорске професије у условима
пандемије вируса корона
– Проф. др Бранко Крсмановић

•

Ризико капитал и пословање у условима екстремних ризика
– Евица Петровић

•

Изазови примјене сталности пословања у условима пандемије вируса корона
– Проф. др Радомир Божић

•

Изазови примјене концепта фер вриједности у условима неизвјесности
– Проф. др Јелена Пољашевић

•

Анализа трошкова и користи стратегија за контролу вируса COVID 19
– Проф. др Милан Чупић

•

Проблем објективизације планирања и мјерења остварења планова у условима
глобалних тржишних поремећаја
– Проф. др Предраг Гајић

ДРУГИ ДАН, 17.09.2020. ГОДИНЕ
КРИЗА КОНТИНУИТЕТА ПОСЛОВАЊА ИЗАЗВАНА ВИРУСОМ КОРОНА:
ИЗАЗОВИ ЗА ЕКСТЕРНУ И ИНТЕРНУ РЕВИЗИЈУ

•

Утицај корона епидемије на ревизију финансијских извјештаја
– Проф. др Мирко Андрић

•

Изазови примене информационих технологија у рачуноводственим
процесима у условима вируса корона
– Проф. др Кристина Мијић

•

Одговорност ревизорске професије у оцени сталности
пословања предузећа након корона вируса
– Проф. др Тадија Ђукић и доц. др Милица Ђорђевић

•

Мјере очувања стабилности привреде у Савезној Републици Њемачкој
у ванредним условима изазваним корона вирусом
– Проф. др Зоран Малешевић

•

Интегрисано извештавање и управљање ризицима у условима пандемије
– Проф. др Мирјана Тодоровић

•

Капацитет као основа пословних активности и нивои обухвата ревизије
– Проф. др Радмило Тодосијевић

ТРЕЋИ ДАН, 18.09.2020. ГОДИНЕ
УПРАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈАМА У ФУНКЦИЈИ ПРЕМОШЋАВАЊА
ЕКОНОМСКИХ И СОЦИЈАЛНИХ ПОСЉЕДИЦА ВИРУСА КОРОНА

•

Неопходност анализе повећаног степена ризика пословања
у новонасталим условима
– Проф. др Милорад Иванишевић

•

Пост-цорона пословне финанције (Post-coronа corporate finance)
– Проф. др Силвије Орсаг и проф. др Дејан Микеревић

•

Финансијски имунитет извјештајног ентитета у условима
глобалне здравствене кризе
– Проф. др Драган Микеревић

•

Социо-економске посљедице COVID - 19 кризе на запосленост
и услове рада у Републици Српској
– Доц. др Тајана Сердар Раковић

•

Корона криза и корпоративни одговор у југоисточној Европи
– Др Милош Грујић и Др Перица Рајчевић

•

Начини опоравка предузећа и националних економија после пандемије
– Проф. др Снежана Лазовић Тодосијевић

ПРИ ЈАВА УЧЕШЋА
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 конгресу износи 370,00 КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.
Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне Савеза код:
Нове банке:

555-007-00225990-26;

НЛБ банке: 562-099-00001629-69

Naziv preduze}a (ustanove)
Ulica i broj
Po{tanski broj i mjesto
Kontakt telefon
E-mail

U _____________________

M.P.

_____________________
(potpis)

Dana _____________ 2020.

Molim Vas da popuwenu i ovjerenu prijavu dostavite na e-mail: sinisa.rajkovic@ srrrs.org или
на na{ faks broj: 051/348-795 прије уплате котизације. За све додатне информација можете се
обратити на број телефона 051/348-784.

УСЛОВИ УЧЕШЋА
• Котизација за учешће на 24. међународном конгресу износи 370,00 КМ (са ПДВ-ом) по
учеснику
• Уплата се врши унапријед на жиро рачуне СРР РС код сљедећих банака:
Нова банка а.д. 555-001-00025973-98
NLB банка а.д. 562-099-00001629-69

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ
Пријава хотелског смјештаја:
• Резервација смјештаја у ЗТЦ Бања Врућица врши се по редосљеду уплате котизације Савезу РР РС.
Резервацију смјештаја није могуће извршити без доказа о упллати котизације.
Капацитети предвиђени за учеснике 24. Конгреса СРР РС који не буду резервисани до 10.09.2020.
ставиће се на располагање другим гостима ЗТЦ Бања Врућица.
• Пријава хотелског смјештаја доставља се рецепцији хотела Кардиал путем телефона 053/410-030,
факса 053/431-361 или на e-mail: recepcija@banja-vrucica.com
• Уплата за смјештај врши се на жиро рачун ЗТЦ Бања Врућица код: UniCredit bank а.д. 551-025-00005778-46
• Потврда резервације извршиће се достављањем доказа о уплати
◆ Доплата за једнокреветне собе износи 15,00 КМ по дану;
◆ Попуст на смјештај у двокреветним собама са помоћним лежајем износи 7,00 КМ по дану;
◆ Бесплатно кориштење базена, сале за fitness и 20% попуста на остале услуге wellness центра.

ЦИЈЕНЕ ХОТЕЛСКИХ АРАНЖМАНА (у КМ)
DVODNEVNI ARAN@MAN
(DVOKREVETNA SOBA)

HOTEL
KARDIAL
POSAVINA I SRBIJA
PRIVATNI SMJE[TAJ

279,00
199,00
179,00

РЕЗЕРВАЦИЈА ХОТЕЛСКОГ АРАНЖМАНА
Резервација смјештаја доставља се рецепцији хотела Кардиал путем телефона 053/410-030
или на e-mail: recepcija@banja-vrucica.com
(Потврда резервације извршиће се искључиво учесницима који су претходно уплатили котизацију)
Kao zaposleni preduze}a ________________________, Grad ______________, vr{imo rezervaciju smje{taja za sqede}a lica:

R.
br.

Ime i prezime

HOTEL
(Kardial,
Posavina
ili Srbija)

SOBA
(jednokrevetna,
dvokrevetna)

Dostaviti
predra~un
(da ili ne)

Datum
dolaska

Datum
odlaska

Cijena
rezervisanog
aran`mana
(KM)

1.
2.
3.
4.
5.
Ukupno:
KONTAKTI
Telefon___________________ Faks____________________ E-mail_______________________@.r. uplatioca____________________________

