САВЕЗ РАЧУНОВОЂАИ РЕВИЗОРА
РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

Република Српска, 78000
Бања Лука,Петра Кочића 59,
Тел: 051/348-780, Факс:051/348-795
Е-mail:sr-rrs@inecco.net

ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КПЕ 1/2020
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске,
Имајући и виду новонасталу ситуацију узроковану пандемијом вируса Корона (SARS-CoV-2), а у вези с тим
Закључке Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, одлуке кризних штабова органа
локалне самоуправе у Републици Српској, наредбе Кризног штаба Брчко дистрикта БиХ, усмјерених на
спречавање ширења овог вируса, те Закључаке Комисије за рачуноводство и ревизију БиХ усвојене на 130.
сједници одржаној 31.03.2020. године, о усклађивању КПЕ са новонасталом ситуацијом, и нужности
одржавања континуитета активности професионалних рачуновођа, као Закључке Управног одбора СРР РС,
обавјештавамо Вас да ће се предстојећи циклус КПЕ реализовати у измијењеној форми у односу на досадашњу.
Предавања која су предвиђена за овај циклус моћи ћете погледати у видео формату на сљедећој интернет
адреси http://www.edu-srrrs.info. Овој адреси можете приступити и путем линка са сајтова
http://www.srrrs.org и https://www.finrar-casopis.org.
Садржај видео предавања биће доступан од 20-30.04.2020. године.
Осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће достављен и писани материјал, у дигиталном или
штампаном облику, по Вашем избору.
За сва евентуална питања и појашњења у вези садржаја предавања, корисници се могу обратити на сљедеће
мејл адресе: dusko.snjegota@srrrs.org и jelena.poljasevic@ef.unibl.org као радним данима на бројеве телефона
066/002-196 од 0900 -1200 часова и 066/331–930 од 1200- 1500 часова.
У складу са правилником о КПЕ ова форма се признаје као 7 бодова континуиране професионалне едукације.

ПРОГРАМ ЕДУКАЦИЈЕ
 Мјере Владе Републике Српске у области директних пореза као одговор на пандемију вируса Корона - Перса
Паић, дипл.ек.
 Пореске обаезе пољопривредника у Републици Српској– Перса Паић, дипл.ек.
 Мјере Савјета министара БиХ у области индиректног опорезивања за превенцију, сузбијање и отклањања
посљедица вируса Корона и услуге рекламе и пропаганде и консултантске услуге систему ПДВ-а – Дејан
Ракић, дипл. правник и Владимир Милиновић, дипл. правник
 Правни и рачуноводствени аспекти промјена на властитом капиталу - Проф. др Душко Шњегота
 Правилник о рачуноводственим политикама и рачуноводственим процјенама - Проф. др Јелена Пољашевић
У нади да ћемо се сви у добром здрављу што прије вратити досадашњим формама едукације, срдачно Вас
поздрављамо!

Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.

