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ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

Поштовани чланови,  
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске (Савез) на oснoву Закључка Народне 
скупштине Републике Српске, број: 01/248/03 од 09. Априла 2003. године, организује 37. 
едукацију за кориснике буџета на тему «Новости у прописима буџетског рачуноводства».  
Едукација се организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује у 
складу са Правилником о континуираној професионалној едукацији са 8 бодова. 
Едукација је намијењена: руководиоцима и запосленима у финансијама, рачуноводству и 
интерној ревизији. 
Едукација ће се одржати 1. и 2. јуна 2021. године, у комбинованој форми, као семинар у 
хотелу „Кардиал“ Бања Врућица и пренос уживо семинара из хотела "Кардиал" 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 (према закључку 
Републичког штаба за ванредне ситуације, тренутно то је највише 30 учесника у једној 
предаваони), уз поштовање свих прописаних хигијенско-епидемиолошких мјера (обавезно 
ношење маске, дезинфекција, дистанца 2м).  
У том смислу, семинару у хотелу Кардиал, Бања Врућица, према тренутно важећим 
мјерама може присуствовати највише 120 учесника који се први пријаве. Списак ових 
учесника биће достављен хотелу Кардиал ради резервације смјештаја. У случају било каквих 
измјена у смислу дозвољеног броја учесника, овај број учесника биће коригован. 
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, 
достављамо у прилогу овог обавјештења или 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 7. до 11.6.2021. године.  
Детаљније информације о техничким аспектима семинара можете добити путем 
телефона: 051/348-785. 
 

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:  

НЛБ банка: 562-099-00001629-69 
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ПРИЈАВА 

Пријавa учешћа искључиво се попуњава у електронској форми, путем наведеног линка 
(кликнути испод на „ПРИЈАВА“ осјенчено), на website-у Савеза www.srrrs.org или путем 
линка који ћете добити e-mail-ом, закључно са 28.5.2021. године, из разлога што се на овај 
начи евидентира тачно вријеме подношења пријаве и тачног одређивања учесника који су се 
први пријавили за семинар у хотелу Кардиал. Пријаве послате поштом или путем факса 
неће бити евидентиране. 
Претплатници часописа ФИНРАР требају у пријави учешћа обавезно попунити одговарајуће 
поље. 

ПРИЈАВА 

ХОТЕЛСКИ СМЈЕШТАЈ 

Првих 120 учесника семинара, који су се претходно пријавили за учешће на семинару, могу 
да резервишу смјештај у хотелу „Кардиал“, а потврду резервације хотел ће вршити само 
учесницима који су претходно пријавили учешће. 

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 на ноћење, вечеру, 
доручак, ручак као и коришћење садржаја хотела (затворени базен и фитнес сала). 
Уплату смјештаја можете извршити на жиро рачун: 
ЗТЦ Бања Врућица: 562-099-00007332-32, или на рецепцији хотела. 
Детаљније информације у вези смјештаја и осталим услугама, можете добити путем 
телефона: 053/421-200 

 

ПИТАЊА И ОДГОВОРИ 

У циљу што квалитетније припреме семинара, пожељно је да се професионалне рачуновође 
активно укључе у припрему овог семинара путем конкретних питања везаних за теме овог 
семинара. Питања се могу послати на e-mail адресу sinisa.mutic@srrrs.org најкасније до 26. 
маја 2021. године. 
 
С поштовањем       

Генерални секретар СРРРС 
 Проф. др Новак Кондић с.р. 

http://www.srrrs.org/
https://forms.office.com/r/73ka2BgH8T
mailto:sinisa.mutic@srrrs.org
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ПРОГРАМ СЕМИНАРА 

 
Понедељак, 31. мај 2021. 

17.00 – 19.00 Регистрација учесника 
19.00 Вечера  

 

Уторак, 1. јун 2021. 
 
 

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. "Управљање нефинансијском сталном имовином у јавном сектору" - Проф. др Јелена 

Пољашевић;  
2. „Припрема и извршење буџета у условима пандемије из аспекта финансијског управљања 

и контзроле“ – Др Бранка Савић 
3. „Обрачун резервисања по основу личних примања према захтјевима МРСЈС 25 – 

Примања запослених“ - Др Бојан Ћурић;  
11.30 – 12.00 Пауза 
12.00 – 13.00 Излагање реферата  
4. „-Обавезе корисника буџета по основу пореза на добит, посебне републичке таксе и 

комуналне таксе, 
- Новине у регистрацији обвезника доприноса и  
- Новине у начину доставе пореских рачуна за порез на непокретности“ - Мр Перса 
Паић, 

5. „Остваривање права из радног односа – одмор и одсуства“ – Радмила Пузић, дипл.ек.  
13.00 Ручак 
18.00 Вечера  

 

Сриједа, 2. јун 2021. 
9.30 – 12.00 Излагање реферата 
1. „Рачуноводствени третман рефундација накнада плата“ - Гина Грубишић, дипл. ек; 
2.  „Евидентирање курсних разлика у буџетском рачуноводству“ - Ивана Марјановић, 

дипл.ек; 
3. „Уплате на рачуне који су у систему Јединственог рачуна трезора Републике Српске“ - 

Маја Шкрбић, дипл. ек; 
4.  Питања и одговори 
 
12.00 Завршетак 

  
 

 


