
 

Поштовани чланови Савеза, 

Будући да пандемија вируса Корона (SARS-CoV-2) још увијек траје, те да су на снази 

Закључци Републичког штаба за ванредне ситуације Републике Српске, одлуке кризних 

штабова органа локалне самоуправе у Републици Српској, наредбе Кризног штаба Брчко 

дистрикта БиХ, усмјерене на спречавање ширења овог вируса, те Закључке Комисије за 

рачуноводство и ревизију БиХ усвојене на 130. сједници одржаној 31.03.2020. године, о 

усклађивању континуиране професионалне едукације са новонасталом ситуацијом, и 

нужност одржавања континуитета активности професионалних рачуновођа, као и 

Закључке Управног одбора СРР РС 

ОБАВЈЕШТАВАМО 

Вас да ће се предстојећи семинар 

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЈЕШТАЈА ЗА ПРАВНА ЛИЦА У 

РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ И АКТУЕЛНОСТИ ВЕЗАНЕ ЗА ИЗМЈЕНЕ У 

ПОРЕСКИМ ПРОПИСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

реализовати у дигиталном формату, на исти начин као што смо одржавали вебинаре у 

2020. години.  

Предавања (видео презентације) која су предвиђена за овај циклус моћи ћете 

погледати у видео формату на сљедећој интернет адреси http://www.edu-srrrs.info, уз 

штампани материјал (часопис Финрар бр. 1/21). 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 25.01.-08.02.2021. године.  

Ваша питања у вези израде годишњег финансијског извјештаја требате доставити 

путем е-maila: redakcija@finrar-casopis.org до 25.01.2021.  године са назнаком за 

семинар ГО 2021. На ова питања ће бити одговорено у видео формату и снимак са 

одговорима ће бити постављен на истој веб страници на којој се налазе и предавања. 

Садржај видеа са одговорима на питања ће бити доступан од 25.01.-08.02.2021. године.  

Бодови КПЕ ће се додјељивати по основу наруџбенице за часопис Финрар за 2021. 

годину и то само за првог корисника часописа Финрар (физичко лице које је у 

наруџбеници за 2021. годину наведено као носилац претплате) за којег је семинар 

бесплатан. Ова лица не достављају пријаву за семинар, а бодови ће им бити 

евидентирани на основу базе претплатника часописа Финрар. 

Остала лица плаћају котизацију у износу од 120 КМ на ж-р Савеза (Нова банка: 555-

007-00225990-26 и НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69), уз обавезну претходну 

ONLINE пријаву путем линка постављеног на сајту Савеза и Финрар-а (кликнути испод 

на „ПРИЈАВА“ осјенчено). 

ПРИЈАВА 

http://www.edu-srrrs.info/
mailto:redakcija@finrar-casopis.org
https://docs.google.com/forms/d/162uWd0Njpvclrzhz8gO22eWSuPZI1G2PxuuCYhggQOM/edit

