Број: 241/21

Бања Лука, 08.11.2021. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
o одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне
едукације за овлашћене ревизоре
Поштоване колегинице и колеге,
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује дводневни специјалистички
семинар континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре.
Семинар ће се одржати 01. и 02. децембра 2021. године у комбинованој форми:
-

семинар у кристалној сали Хотела Босна Бања Лука и

-

пренос уживо семинара из хотела “Босна” путем Cisco Webex платформе за вебинаре.

У складу са мишљењем Института за јавно здравство Републике Српске, едукацију је могуће
организовати у форми семинара за ограничен број учесника уз поштовање свих прописаних
хигијенско-епидемиолошких мјера (обавезно ношење маске, дезинфекција, дистанца 2м). У
случају било каквих измјена прописаних хигијенско-епидемиолошких мјера, бићете
благовремено обавјештени.
За учеснике који се пријаве за вебинар, биће омогућено праћење семинара уживо, путем
Cisco Webex платформе за вебинаре. Учешће на вебинару подразумијева да сте преко
рачунара са звучницима, лаптопа или мобилног телефона повезани на интернет, те
инсталирану Cisco Webex Desktop апликацију. За ове учеснике биће омогућено постављање
питања у писаној форми путем чета у току вебинара. Упутство за инсталацију Cisco Webex
Desktop апликације, која је једноставна за употребу, можете преузети са веб сајта
www.srrrs.org
За све учеснике који не буду у могућности да семинар прате уживо, биће омогућен приступ
видео материјалу од 06.12.2021. године до 16.12.2021. године.
Семинар се бодује са 8 часова специјалистичке континуиране професионалне едукације за
овлашћене ревизоре.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА И РАСПОРЕД ПРЕДАВАЊА:
Сриједа, 01.12.2021. од 15.00. до 18.00. часова
14.30 – 15.00 Регистрација учесника
15.00 – 16.00 Предавања
„Ревизија залиха и производње“,
ревизију и пореско савјетовање

Мр Душко Даничић, Адитон, д.о.о. за

16.00 – 17.00 Ручак
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; Адико Банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

17.00 – 18.00 Предавања
„Ревизија залиха и производње“,
ревизију и пореско савјетовање

Мр Душко Даничић, Адитон, д.о.о. за

Четвртак, 02.12.2021. од 09.00. до 14.00. часова
08.30 – 09.00 Регистрација учесника
09.00 – 10.30 Предавања
„Међународни стандард ревизије 320 - Материјалност у планирању и
спровођењу ревизије“, Доц. др Марко Чулар, Економски факултет у Сплиту
10.30 – 11.00 Кафе пауза
11.00 – 12.00 Предавања
„Независност у ангажовањима ревизије, прегледа и осталим ангажовањима
на основу којих се пружа увјеравање“, Проф. др Драган Кулина, Економски
факултет Пале
12.00 – 13.00 Ручак
13.00 – 14.00 Предавања
„Независност у ангажовањима ревизије, прегледа и осталим ангажовањима
на основу којих се пружа увјеравање“, Проф. др Драган Кулина, Економски
факултет Пале
УСЛОВИ УЧЕШЋА
Пријаву учешћа потребно је извршити искључиво преко апликације еracunovodja.org путем
ниже наведеног линка (кликнути испод на „eracunovodja.org“ осјенчено) закључно са
25.11.2021. године:

„eracunovodja.org“
У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на
портал еРачуновођа и како да пријавите учешће на овом специјалистичком семинару.
Котизација за семинар износи 300 КМ (са ПДВ-ом) и плаћа се по предрачуну који ћете
добити путем мејла након регистрације и пријаве семинара.
Учесници сами обезбјеђују смјештај (по потреби).
Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем телефона:
051/348-787.
С поштовањем,
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

