
СЕМИНАР ЗА 
БУЏЕТСКЕ КОРИСНИКЕ

АКТУЕЛНОСТИ У ПРОПИСИМА ЗА ЈАВНИ СЕКТОР И  
ПРИПРЕМЕ ЗА САСТАВЉАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА  

ЗА КОРИСНИКЕ СРЕДСТАВАБУЏЕТСКИХ 

Програм предавања:

За све информације можете се обратити на тел: 011 / 3233 088, факс: 3231 220, , www. .rs www.srrs.rspraksa

Присуство семинару је бесплатно

  9.12.2013. НИШ Просторије Савеза РР Србије - друштво Ниш (Максима Горког 2)
10.12.2013. НОВИ САД Новосадски сајам К.Ц. "Мастер"
11.12.2013. БЕОГРАД Дворана Дома синдиката мала сала ( )

За професионалне чланове Савеза РР Србије присуство семинару евидентира се са
6 поена континуиране едукације по члану 7. Правилника о континуираној едукацији

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА 
ЗА СВЕ УЧЕСНИКЕ СЕМИНАРА 

1. Примена контног плана за 
     буџетско рачуноводство (2012)

2. Међународни рачуноводствени 
     стандарди за јавни сектор (2011)

-50% -50%

6.480 3.240
7.000 3.500

� Актуелности у прописима корисника јавних средстава
(прописи из  уџетског система, ограничење максималних зарада у Фискална стратегија за 2014, 
јавном сектору, порески прописи, јавна предузећа, јавне на авке, рокови Регистар запослених, 
измирења новчаних о авеза у комерцијалним трансакцијама)

� Подношење електронске појединачне пореске пријаве од 1. јануара 2014.
� Припреме за састављање финансијских извештаја код корисника јавних средстава 

(Попис имовине, амортизација)

Поруџбеница - предрачун 0912-_____________

Попуњен предрачун и потврду о уплати накнаде послати на факс: 011 / 3231 220; 3343 215  или на  e-mail: seminar@srrs.rs

1. Примена контног плана за буџетско рачуноводство (2012)
2. Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор (2011) 3. 00*5

3 24. 0*
 Koli~inaCena (sa PDV) Ukupan iznos

Ukupno

U  20 3. g.1 M.P.
(potpis ovla{}enog lica)

ulica i broj

PIB naru~ioca
ili JMBG za fizi~ka lica

mati~ni broj teku}i ra~un

po{tanski broj i mesto

naziv preduze}a - ustanove (ime i prezime za fiz. lica)

telefon (lice za kontakt)

Ovim obave{tavamo da smo uplatu od ___________________________ din. (sa pozivom na broj 0912 - Va{ PIB) 
izvr{ili dana ______________ 20 3,  na teku}i ra~un preduze}a “Ra~unovodstvo” d.o.o.: a.d., 1 Marfin Bank 145-3232-76, 
Vojvo|anska banka a.d. , ili Banka  . 355-1040232-19 160-265470-36Intesa
U slu~aju spora priznajemo nadle`nost suda u Beogradu.

* Cene va`e za u~esnike seminara (   .1 .201 .)за уплате до 15 2 3

Va{ PIB  


