
Народна скупштина Републике Српске је на посебној сједници одржаној 04.07.2018. године 
усвојила девет закона који представљају законско-правни основ за нови начин уговарања и 
утврђивања плата међу којима су најзначајније измјена Закона о порезу на доходак и Закона 
о раду. С обзиром на веома кратак период до почетка примјене ових закона, обима измјена, 
комплексност, те предвиђене санкцијe у случају непровођења, а на захтјев великог броја 
професионалних рачуновођа организујемо 

СЕМИНАР
под називом

ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ 
СРПСКОЈ У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА

– ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА –

	Нова дефиниција плате у складу са измјенама и допунама Закона о раду;
	Обавеза измјене свих уговора о раду у дијелу који се односи на плату радника;
	Обавеза измјене свих општих аката у складу са новом дефиницијом плате;
	Утицај измјена закона на дефинисање нових одредби уговора о раду, рокови за 

потписивање нових уговора и предвиђене санкције;
	Повећање основног личног одбитка и нови начин обрачуна плате; 
	Санкције послодавцу у случају непоштовања одбијања пореске основице; 
	Нова дефиниција плате за запослене у јавном сектору и нови коефицијенти за 

обрачун основне плате; 
	Обавеза подношења измијењене пријаве ПД 3100 и достављање новог уговора о 

раду Пореској управи;
	Попуњавање и подношење пријаве 1002 у складу са најновијим измјена у 

законодавном оквиру;
	Други аспекти примјене сета нових закона. 

Распоред одржавања семинара:
20.07.2018. Бања Лука, Правни факултет
Са даном 18.07.2018. капацитет за претходни  
термин у потпуности је попуњен!
21.07.2018. Бања Лука, Правни факултет 
23.07.2018. Бијељина, Центар за културу, 
24.07.2018. Пале, Економски факултет 
25.07.2018. Добој, Кино сала

Сви семинари почињу у 1000 часова.

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

Предавачи:
Слободанка Поповић, дипл. правник
Перса Паић, дипл. ек.
Мр Јелена Поповић, 
Сара Савановић, дипл. ек.
Радмила Пузић, дипл. правник



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).

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА
Овим неопoзиво пријављујем учешће на семинару

„ИЗМЈЕНЕ ЗАКОНОДАВНОГ ОКВИРА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ  
У ЦИЉУ ПОВЕЋАЊА ПЛАТА“

(означити са Х у квадратић који термин Вам одговара)

20.07.2018. године на Правном факултету у Бањој Луци
Са даном 18.07.2018. капацитет за претходни термин у потпуности је попуњен!

21.07.2018. године на Правном факултету у Бањој Луци
23.07.2018. године у Центру за културу Бијељина
24.07.2018. године на Економском факултету на Палама
25.07.2018. године Кино сала у Добоју

1. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

2. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

3. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

4. Презиме и име учесника

___________________________________________________________

Котизација за учешће на семинару износи 117,00 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

Назив предузећа (установе)_________________________________________________________

Улица и брoj_____________________________________________________________________

Поштански број и мјесто___________________________________________________________

Контакт телефон__________________________________________________________________

Е-mail___________________________________________________________________________

У _____________________________
Дана, ___________2018. године                               МП.                         _______________________
                                                                                                                                      (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 19.07.2018. године. За све додатне информације можете се обратити координатору предметног 
семинара Синиши Ерцегу сваки радни дан у периоду 8-1600 часова на број телефона: 051/431-260.


