
организује семинар под називом

ПРАВНИ, ПОРЕСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТИ ЗАКОНА 
О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ

који ће се одржати 17.06.2016. године на Економском факултету у Бањој Луци са почетком у 1000 часова.

ПРОГРАМ СЕМИНАРА

1. ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 Радмила Пузић, дипл. правник,  руководилац одсјека Инспекције рада, Бања Лука  
 Обавезе послодаваца и радника у складу са новим законом о раду
 Заснивање радног односа и врсте радних аранжмана 
 Врсте, форма, садржај, трајање и измјене уговора о раду
 Престанак радног односа (споразумни престанак, отказ, отказни рок, отпремнина, правне посљедице у 

различитим случајевима)
 Специфичности обављања  послова директора у складу са новим законом о раду
 Радно вријеме (дневни, седмични и годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство, мировање радног 

односа, други случајеви)
 Плате, накнаде и друга примања (најнижа плата, накнаде плате, заштита плате и накнаде, друга примања 

по основу рада)
2. ЕВИДЕНЦИЈЕ АНГАЖОВАНИХ ЛИЦА  И РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТРЕТМАН ПРИМАЊА НА 

ОСНОВУ ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 Ненад Панић, дипл. ек.
3. КАТЕГОРИЗАЦИЈА ПОСЛОВА ВАН РАДНОГ ВРЕМЕНА У ЗАВИСНОСТИ ОД ВРСТЕ  ПОСЛА 

И ВРЕМЕНА ТРАЈАЊА 
 Ненад Панић, дипл. ек.
 Уговор о привременим и повременим пословима 
 Уговор о дјелу 
 Уговор о стручном оспособљавању и усавршавању 
 Уговор о допунском раду
 Друге врсте ангажмана 
4. УТИЦАЈ НОВОГ ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ОБРАЧУНАВАЊЕ, 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА 
 Перса Паић, дипл. ек., Пореска управа Републике Српске
Ступање на снагу новог закона манифестовало се на другачију: 
 Дефиницију појма личних примања 
 Плаћање доприноса 
 Регистрацију доприноса 
 Подношење мјесечне пријаве по одбитку
 Ослобађање од плаћања по основу пореза и доприноса 
 Власнике предузетничких радњи
 Лица која самостално обављају дјелатност
5. ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА КОД БУЏЕТСКИХ КОРИСНИКА  
 Доц. др Јелена Пољашевић
6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА



ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА

Овим неопозиво пријављујем учешће на семинару „Правни, порески и рачуноводствени аспекти Закона о 
раду Републике Српске“, који ће се одржати 17.06.2016. године на Економском факултету у Бањој Луци са 

почетком у 1000 часова.

1. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

2. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

3. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

4. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

5. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

Котизација за учешће на семинару износи 140,00 КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.

Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне Финрар д.о.о. код:

 Нове банке: 555-007-00005514-11;      НЛБ Развојне банке: 562-099-00001664-61

 Hypo-Alpe-Adria: 552-002-00015366-39;    Sberbank: 567-162-11000372-78

Назив предузећа (установе)_________________________________________________________

Улица и брoj_____________________________________________________________________

Поштански број и мјесто___________________________________________________________

Контакт телефон__________________________________________________________________

Е-mail___________________________________________________________________________

У _____________________________

Дана ___________2016. године                               М.П.                         _______________________

           (потпис)     

                        

Молимо Вас да попуњену и овјерену пријаву доставите на наш факс број: 051/430-200 или на
e-mail: sinisa.erceg@srrrs.org прије уплате котизације. Уплату котизације извршити најкасније до 15.06.2016. 
године. За све додатне информације можете се обратити координатору предметног семинара Синиши Ерцегу 
сваки радни дан у периоду од 800 до 1600 часова на број телефона: 051/431-260 или мобилни: 065/286-325.

Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом семинару остварују 5 часова КПЕ 
у складу са Правилником о континуираној едукацији (бр. 640/09 од 21.12.2009. године).


