KOTIZACIJA
za u~e{}e na Simpozijumu iznosi 18.000 din. po
u~esniku (svaki u~esnik dobija Zbornik radova)
Pretplatnici stalnih izdawa i ~lanovi Komore
preduze}a i preduzetnika za ra~unovodstvo i
reviziju pla}aju samo materijal (9.000 din. sa PDV)

Uplata se vr{i unapred na: Savez RR Srbije
145-4955-48, Laiki bank A.D.,
240-0540212101250-35, Nova banka,
180-0189210102000-74, Jubanka A.D. ,
355-1007841-95, Vojvo|anska banka A.D.
(poziv na br. 39- Va{ PIB (ili JMBG)
naznaka "37. simpozijum ”)

MATERIJAL ZA SIMPOZIJUM
bi}e dostavqen svim u~esnicima koji uplatu
izvr{e do 19.5., ostali u~esnici materijal
dobijaju na Simpozijumu.

REZERVI[ITE SME[TAJ
Po redosledu prispelih prijava u~esnici }e
biti sme{teni prvenstveno u hotelu "Palisad",
a po popuwenosti i u ostalim objektima na
Zlatiboru.
Na osnovu Prijave dostavqene
Savezu (krajwi rok 19. maj), hotel "Palisad"
potvr|uje rezervaciju sme{taja iskqu~ivo
u~esnicima koji su platili kotizaciju.

SAVEZ RA^UNOVO\A
I REVIZORA SRBIJE

37
simpozijum
Me|unarodna profesionalna
(ra~unovodstvena) regulativa
kao osnova kvaliteta
finansijskog izve{tavawa

INFORMACIJE
Savez ra~unovo|a i revizora Srbije
11001 Beograd, Wego{eva 19, p. fah 403
tel.: (011) 3238-611, 3231–549,
3233–088, 3343-140, 3343-215
faks: (011) 3345-527, 3231–220
www.srrs.co.yu, www.srrs.org.yu

Hotel „Palisad", 31315 Zlatibor
tel.: (031) 841–151, 841–161
faks: (031) 841–734

25-27. maj 2006.
hotel "Palisad", Kongresni centar "Srbija"

Zlatibor

PROGRAM RADA
Prvi dan

(~etvrtak, 25. maj 2006) u 1000h
Уводни реферат
Милко Штимац: Јавност пословања као фундаментални
принцип рада на финансијском тржишту

Рачуноводствено извештавање
у функцији развоја финансијских тржишта
1. др Благоје Новићевић: Кључни принципи
професионалне етике за финансијско
извештавање
2. др Дејан Малинић: Финансијско извештавање
предуслов активности финансијског тржишта,
3. др Милорад Иванишевић: Међузависност приноса
и ризика на улагања у хартије од вредности
4. др Драган Микеревић: Информације о бонитету
предузећа у функцији ефикасности финансијског
тржишта
5. др Ненад Вуњак - др Љубомир Ковачевић:
Извештавање финансијских посредника у
функцији заштите инвеститора на берзи
6. др Ксенија Денчић Михајлов: Анализа
финансијског извештавања у функцији тржишта
корпоративне контроле,

Drugi dan
(petak, 26. maj 2006) u 9

1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.

Међународна професионална регулатива
проблеми и перспективе у Србији
1. мр Перо Шкобић: Рачуноводствена регулатива
у Србији стање и очекивања
2. мр Јован Чанак: Професионална и законска
регулатива буџетског рачуноводства у Србији
3. др Новак Кондић: Ревизија финансијских
извештаја у функцији финансијског сектора
4. др Мирко Андрић - др Дејан Јакшић:
Регулаторни оквир државне ревизије претпоставке, проблеми и перспективе
5. мр Савка Вучковић: Међународна и национална
регулатива финансијског извештавања и
ревизије у банкама
6. др Полић Станислав: Финансијско
извештавање на тржишту хартија од
вредности према стандарду XBRL

za U^E[]E I SME[TAJ

Beograd, Wego{eva 19, fah 35

PIB 100299567
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tel.: pretplata 3238-611, 3233-088;
ra~unovodstvo 3344-405, 3230-035;
faks: 3345-527, 3231-220

1.
2.

(naziv preduze}a, ustanove)

3.
(po{tanski broj i mesto)

PRIJAVA U^E[]A
(prezime i ime u~esnika)

(prezime i ime u~esnika)

(prezime i ime u~esnika)
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ADRESA (MATERIJAL, RA^UN) 4.

( P I B ili JMBG )

Predra~un 39-

(naziv preduze}a, ustanove)

ваШ PIB (ili JMBG)

Po osobi

Kotizacija za
37. simpozijum

(cena va`i samo za
~lanove Komore
preduze}a i preduzetnika
za ra~unovodstvo i
reviziju i pretplatnike)

(po{tanski broj i mesto)

Ukupno
(ulica i broj)

18.000

Zbornik radova
- 37. simpozijum

(lice za kontakt, br. telefona i broj faksa)
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9.000

u cenu je ura~unat PDV.

www.srrs.co.yu www.srrs.org.yu
E-mail simpozijum@srrs.org.yu

Popuwenu i overenu PRIJAVU dostavite:
SAVEZ RR SRBIJE, Beograd, Wego{eva 19, p.f. 403
ili na faks: (011) 33-45-527; 3231-220

(prezime i ime u~esnika)

(ulica i broj)

Opis

00h

Међународна професионална регулатива
и квалитет финансијског извештавања
др Слободан Малинић: Међународна образовна
регулатива за професионалне рачуновође
др Ката Шкарић Јовановић: Финансијско
извештавање као инструмент пословне
политике предузећа
др Зоран Тодоровић: Финансијски извештаји
као инструмент пословног комуницирања
Рада Стојановић: Информациони домети
консолидованих финансијских извештаја
мр Горанка Кнежевић: Извештавање о
финансијским дериватима у функцији
унапређења квалитета рачуноводствених
информација
мр Даница Јовић: Јавни надзор над
рачуноводственом професијом
Стеван Миловановић: Финансијски скандали у
контексту законске регулативе финансијског
извештавања

PRIJAVA

SAVEZ RA^UNOVO\A
I REVIZORA SRBIJE

Tre}i dan

(subota, 27. maj 2006) u 900h

Pretplatnici stalnih izdawa i ~lanovi Komore
preduze}a i preduzetnika za ra~unovodstvo i reviziju
pla}aju 9.000 din.
Uplata se vr{i unapred na ra~un Saveza RR Srbije
145-4955-48, Laiki Bank A.D.,
240-0540212101250-35, Nova banka,
180-0189210102000-74, Jubanka A.D. ili
355-1007841-95, Vojvo|anska banka A.D.
(poziv na br. 39-PIB (ili JMBG),
naznaka "37. simpozijum”)
Za SAVEZ
M. @ivkovi}, s.r.

IZVE[TAJ O UPLATI KOTIZACIJE

Datum uplate _______. _______ .2006. Iznos _____________________________ din.
Savez RR Srbije, 145-4955-4 8, Laiki Bank A.D.,
240-0540212101250-35 N ova banka,
18 0-0189210102000-74, Jubanka A.D. ili
35 5-1007841-95, Vojvo|ans ka banka A.D.
(poziv na br. 39-PIB, s naznakom "37. simpozijum”)

U kotizaciju nisu ura~unati tro{kovi sme{taja.
Uplata kotizacije je uslov za rezervaciju sme{taja.
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PRIJAVA SME[TAJA - hotel "Palisad"
doru~. ru~ak ve~era

Datum dolaska ________ 05.2006.
Datum odlaska ________ 05.2006.

prva
usluga
posledwa
usluga

Predra~un za sme{taj dostavite na faks br. ______________________
(navedite broj faksa na koji }e Vam hotel dostaviti predra~un)

U

2006.

M.P.

(potpis)

