ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КПЕ 2/2021
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске,
Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална
едукација 2 (КПЕ 2/2021), с обзиром на актуелну епидемиолошку ситуацију, одржати у
електронској форми и то у два дијела:

1. ВИДЕО ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ
Предавања која су предвиђена за овај циклус моћи ћете погледати у видео формату на
сљедећој интернет адреси http://www.edu-srrrs.info. Овој адреси можете приступити и путем
линка са сајтова http://www.srrrs.org и https://www.finrar-casopis.org. Садржај видео предавања
биће доступан од 02.11.- 15.11.2021. године. Осим видео садржаја обвезницима КПЕ биће
достављен и писани материјал, у дигиталном или штампаном облику, по избору учесника.

2. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА
Сва питања у вези темa семинара учесници могу поставити путем мејла sr-rrs@inecco.net у
наведеном периоду.
Одговоре на питања која су у вези тема овог вебинара, као и друга питања из праксе, моћи
ћете погледати у видео формату на истој интернет адреси у периоду од 17.11.2021-24.11.2021.
године.

ПРОГРАМ КПЕ 2/2021:
 РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ АСПЕКТ ПОВЕЋАЊA И СМАЊЕЊA
ОСНОВНОГ КАПИТАЛА ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
o Промјене на основном капиталу
o Повећање основног капитала
o Смањење основног капитала
o Истовремено смањење и повећање основног капитала
o Повећање или смањење основног капитала код статусних промјена
Предавач: Сара Савановић, дипл.ек.
 РАЧУНОВОДСТВЕНО ОБУХВАТАЊЕ НЕКРЕТНИНА У СКЛАДУ СА МСФИ
o Некретнине које користи власник (МРС 16)
o Некрентине које су изнајмљене (МСФИ 16)
o Некретнине које се намјеравају продати (МСФИ 5)
o Некретнине које се изнајмљују (МРС 40)
o Рекласификација некретнина
Предавач: Проф. др Јелена Пољашевић
Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Банка: 562-099-00001629-69, Адико банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

 НОВИНЕ У ЕЛЕКТРОНСКИМ УСЛУГАМА ПОРЕСКЕ УПРАВЕ РЕПУБЛИКЕ

СРПСКЕ
o Нови начин подношења Мјесечне пријаве пореза по одбитку, Образац 1002 и
промјене у обрасцу пријаве;
o Подношење Захтјева за издавање пореске картице, Образац 1001 и издавање
Пореске картице-извода за умањење пореске основице, Образац 1001/1 у
електронском облику;
o Достављање пореских аката (увјерења, обавјештења о преплати, рјешења и других
пореских аката) у електронском облику путем електронског сандучета и
o Аутоматско достављање опомена за плаћање и подношење пореских пријава на е
маил пореског обвезника.
Предавач: Mр Перса Паић
 АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ОБЛАСТИ ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА

o Физичка лица као обвезници пореза на додату вриједност (закуподавци,
инвеститори и остали случајеви из праксе)
o Ослобађање од плаћања ПДВ-а за дјелатности у јавном интересу, примјери и
пракса
o Нови прописи из области индиректног опорезивања
Предавачи: Дејан Ракић, адвокат и Владимир Милиновић, дипл. правник

Котизација за учествовање на семинару износи 60 КМ (са укљученим ПДВ-ом), а
уплаћује се на један од следећих жиро рачуна:
Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69.
Приликом уплате у поље позив на број обавезно треба уписати Члански број учесника
кojи је додијељен од стране Савеза (налази се у чланској карти).
Пријаву за вебинар (која ће заједно са уплатом, служити као основ за евидентирање
часова/бодова) КПЕ потребно је извршити до 30.10.2021. године путем наведеног линка:

ПРИЈАВА
У складу са Правилником о КПЕ ова активност се вреднује са 7 часова (бодова) континуране
професионалне едукације.

Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић

