Број: 151-1/22

Бања Лука, 08.06.2022. године
организује

СЕМИНАР
за
БАНКЕ, ОСИГУРАВАЈУЋА ДРУШТВА, ИНВЕСТИЦИОНЕ
ФОНДОВЕ И ДРУГЕ ФИНАНСИЈСКЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
Семинар ће се одржати 21.06.2022. (уторак) на Економском факултету у
Бањалуци са почетком у 930 часова.
ПРОГРАМ СЕМИНАРА:
✓ Измјене Закона о унутрашњем платном промету са освртом на подзаконске
акте у припреми и планове за даљу модернизацију платног система
Предавач: Снежана Рудић, Министарство финансија РС
✓ Полугодишње извјештавање и актуелности на тржишту осигурања
Републике Српске - измјене у регулативи и МРС/МСФИ од значаја за
рачуноводство и извјештавање у осигурању, састављање и достављање
полугодишњих финансијских и осталих извјештаја учесника на тржишту
осигурања
Предавач: Милева Вашко, Агенција за осигурање РС
✓ Извјештавање инвестиционих фондова, друштава за управљање
инвестиционим фондовима, берзанских посредника, кастоди банака и
депозитара
o Полугодишње финансијско извјештавање према новом Правилнику о
садржини и форми финансијских извјештаја за инвестиционе фондове
o Полугодишње финансијско извјештавање берзанских посредника и
друштава за управљање ИФ према новом Правилнику о садржини и
форми образаца финансијских извјештаја за привредна друштва, друга
правна лица и предузетнике,
o Новине код извјештавања Комисије
за
хартије
од
вриједности
кориштењем система за електронско прикупљање информација (ЕПИ)
Предавач: Сара Савановић, Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске

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; Адикко банка: 552-000-00006135-88, Сбербанк:
567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36, ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

Котизација за присиство семинару износи 200 КМ за једно физичко лице, док котизација
за претплатнике часописа Финрар износи 100 КМ (уз предочење Семинарског листа из
часописа бр. 06/2022).
Носиоци професионално – стручних звања присуством семинару остварују 7 (седам)
бодова, што документују попуњавањем Семинарског листа из часописа бр. 06/2022 и
предајом истог администратору прије почетка семинара.
За сва питања о предметном семинару можете контактирати координатора семинара
Синишу Рајковића на телефон 051/ 348 – 784 или e-mail: sinisa.rajkovic@srrrs.org

Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.
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ПРИЈАВА УЧЕШЋА
Пријаву учешћа на семинару можете извршити искључиво online преко нове
апликације Савеза: eracunovodja.org путем ниже наведеног линка (кликнути испод
на „eracunovodja.org“ осјенчено) закључно са 20.06.2022. године:

„eracunovodja.org“
Након што се пријавите за предметни семинар, 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 „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 семинар, те уз ваше присуство бити
основа за евидентирање остварених часова едукације по датом семинару.

