Поштовани чланови Савеза,

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 И БРЧКО ДИСТРИКТА
(Привредна друштва, буџетски корисници и остала правна лица)
с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, одржати у електронској форми и то у два
дијела:

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Предавања 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. 1/22). 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 27.01.- 15.02.2022. године.

2. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
Ваша питања у вези израде годишњег финансијског извјештаја требате доставити
путем е-maila: sr-rrs@inecco.net до 13.02.2022. године са назнаком „питањеа за семинар
ГО“. 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 15.02.-28.02.2022. године.

Бодови КПЕ (7 бодова) ће се додјељивати по основу наруџбенице за часопис Финрар
за 2022. годину и то само за првог корисника часописа Финрар (физичко лице које је
у наруџбеници за 2022. 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, уз обавезну претходну пријаву
која се може извршити искључиво online преко нове апликације Савеза: eracunovodja.org
путем ниже наведеног линка (кликнути испод на „eracunovodja.org“ осјенчено) закључно
са 27.01.2022. године: „eracunovodja.org“
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; Уникредит банка: 551-001-00025973-98, Адико
банка: 552-000-00006135-88, Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
Про Кредит Банк: 194-106-30556001-49; ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал
еРачуновођа и како да пријавите учешће на предметном вебинару.
Након што се пријавите за предметни вебинар, на ваш е-маил стићи ће аутоматски
предрачун за котизацију на основу којег ћете извршити уплату. ОБАВЕЗНО приликом
плаћања на налогу за плаћање у пољу „Сврха дознаке“ и „Позив на број“ наведете број
који је исписан (наведен) на предрачуну који сте добили јер ће на тај начин уплата коју
извршите аутоматски бити повезана са вашом пријавом за вебинар, те уз ваше присуство
бити основа за евидентирање остварених часова едукације по датом вебинару.
С поштовањем,
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

