
Семинар се признаје као програм континуиране професионалне едукације у трајању од 7 часова.
Котизација за семинар износи 150 КМ (са ПДВ-ом) и плаћа се до 02.04.2015. године на следеће жиро рачуне: 
555-007-00225990-26, 562-099-00001629-69, 567-162-19000061-72. 
Пријава треба бити послата путем факса: 051/348-795 или e-mail_ом sr-rrs@inecco.net до 31.03.2015. Контакт 
телефон за додатне информације: 051/348-787.

С поштовањем,  

ОБАВЈЕШТЕЊЕ

Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

Поштовани,

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са PricewaterhouseCoopers d.o.o. Београд, 03. апри-
ла (петак) 2015. године на Економском факултету у Бањалуци организује једнодневни семинар континуиране 
професионалне едукације на тему: 

„ПОРЕСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТИ ТРАНСФЕРНИХ ЦИЈЕНА“

ПЕТАК, 03. АПРИЛ. 2015. ГОДИНЕ
9.30. – 10.00. Регистрација учесника
10.00. – 10.45. Доц. др Јелена Пољашевић, Економски фаултет Бања Лука  

„Повезана лица у складу са релевантним одредбама МРС/МСФИ и утицај трансферних 
цијена на финансијски резултат“  

10.45. – 11.30. Перса Паић, дипл. ек., Помоћник директора ПУРС
„Трансферне цијене с аспекта пореских прописа у Републици Српској“
– Шта доноси Нацрт новог закона о порезу на добит у Републици Српској у погледу

трансферних цијена
– Одређивање повезаних лица у складу са Законом о порезу на добит и порезу на доходак
– Дефиниција контроле и утврђивање значајног утицаја у складу са  пореским прописима

Републике Српске
– Индикатори који указују на постојање трансферних цијена

11.30. – 11.45. Пауза 
11.45. – 13.15. Бранка Рајичић, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd, Партнер - Пореско правне услуге

„OECD смјернице за  примјену правила о трансферним цијенама“
– Израда студије о трансферним цијенама, њени основни елементи и изворна докумен-

тација која се користи  за те сврхе
– Трансакцијске методе и њихова сврха (са укљученим примјерима)

13.15. – 13.45. Пауза и освјежење
13.45. – 15.15. Бранка Рајичић, PricewaterhouseCoopers d.o.o. Beograd,  Партнер - Пореско правне услуге

„OECD смјернице за  примјену правила о трансферним цијенама“
– Критеријуми  који се користе  за избор најадекватније методе

15.15. – 15.30. Пауза 
15.30. – 16.15. Дејан Ракић,  дипл. правник

„Трансферне ције у систему ПДВ-а ?“
16.15. – 17.00. Ненад Панић, дипл.ек, Финрар Бања Лука

„Поступци за добијање књиговодствених података потребних за израчунавање транс-
ферних  цијена“

ПРОГРАМ СЕМИНАРА:



ПРИЈАВА
за учешће на семинару

континуиране професионалне едукације 
„Порески и рачуноводствени аспекти трансферних цијена“

 (Економски факултет, Бања Лука, 03.04.2015. године)

Име и презиме:

Број сертификата:             

Адреса:

Предузеће: 

Телефон:

Моб. телефон:

Фаx:

e-mail:
 

  Датум Потпис
    
      _______________________     _______________________


