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Превод Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње ентитете (IFRS за SME), који је 
извршио и о јавио Савез рачуновођа и ревизора Ср ије, одобрен је од стране Комитета за преглед који је 
именовала Фондација одбора за Међународне рачуноводствене станадарде (IASCF) и званично се примењује за 
територију Ср ије, Црне Горе и Босне и Херцеговине. 

У очекивању примене Међународног стандарда финансијског извештавања за мале и средње 
ентитете која је предвиђена предлогом новог Закона о рачуноводству, и ради правовремене о уке 

професионалних рачуновођа за примену новог стандарда у пракси, 
Савез рачуновођа и ревизора Ср ије организује професионално-стручни семинар на тему:

Међународни стандард
финансијског извештавања 
з  мале и средње нтитетеа е

Материјал за семинар:
Међународни стандард

финансијског извештавања  
з  мале и средње нтитетеа е

(званичан превод)

Програм семинара

2. За остале заинтересоване котизација и материјал 
износи 10.000 дин.

n Мали и средњи ентитети -  концепти и принципи 
n Вредновање и мерење позиција у складу 
 са Међународним стандардом финансијског 
 извештавања за мале и средње ентитете
n  Припрема и о елодањивање финансијских
 извештаја у складу са Међународним стандардом
 финансијског извештавања за мале 
 и средње ентитете
n
 Илустративни примери примене огМеђународн

 Стандарда за мале финансијског извештавања 
 и средње ентитете

Услови

Семинар се одржава у   а  у Сава Центру Милентија Поповића  р.  са почетком у часовапетак 31 ја 3. м 201 . , 9, 10 . 
За све додатне информације можете се о ратити на тел: 011 / 33 43 140, 33 44 404 

Учешће у раду семинара за учеснике 
под редним  ројем 1 евидентира се са поена 6 

континуиране едукације  по члану  Правилника  7.
о континуираној едукацији. Сви учесници
до ијају потврду о учешћу на семинару.

Комплет (3 књиге) садржи:
  Међународни Стандард • 
     финансијског извештавања
  Основе за закључивање• 
  Илустративни финансијски извештаји и• 
    контролна листа за презентацију
    и обелодањивање

1.  ,Професионални чланови Савеза РР Ср ије
, чланови Асоцијације интерних ревизора Ср ије

Института сертификованих рачуновођа 
Црне Горе и Савеза РР Репу лике Српске 
плаћају само материјал дин5.000 .



Prijava u~e{}a

Ime i prezime u~esnika

Ime i prezime u~esnika

Ime i prezime u~esnika

1.

2.

3.

^lanski broj upisuju samo
~lanovi Saveza RR Srbije

~lanski broj

~lanski broj

~lanski broj

PREDRA^UN 3105 -

1.    Uslovi u~e{}a
          Profesionalni ~lanovi Saveza RR Srbije, ~lanovi 
          Asocijacije internih revizora Srbije, ~lanovi Instituta 
          sertifikovanih ra~unovo|a Crne Gore kao i profesionalni 
          ~lanovi Saveza RR Republike Srpske  
2.    Ostali zainteresovani 

PRI UPLATI POZOVITE SE NA
br. PREDRA^UNA  3105-

va{ PIB

 Koli~ina

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

ulica i broj

telefon (lice za kontakt)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)

Ovim obave{tavamo da smo uplatu od ___________________________ din. izvr{ili dana ______________ 20 3, 1
na teku}i ra~un Saveza RR Srbije: 170-30005006000-83 , 145-4955-48 a.d.,  UniCredit Bank Marfin Bank 
240-0540212101250-35  355-1007841-95 Vojvo|anska banka Novi Sad (poziv na br. 3105–PIB)Findomestic Bank,  

Popuwenu prijavu i potvrdu o uplati naknade poslati na faks:  
011 / 3231 220 ili 3343 215 ili na e-mail: seminar@srrs.rs

Cena (sa PDV) Ukupan iznos

5.000

Ukupno

va{ PIB

1 .0000
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