
организује семинар под називом

ПОРЕСКИ И РАЧУНОВОДСТВЕНИ АСПЕКТИ 
ТРАНСФЕРНИХ ЦИЈЕНА У ПРАКСИ

који ће се одржати 18.11.2016. године у Бањалуци – хотел Јелена (ТЦ Емпориум) 
са почетком у 1000 часова.

П Р О Г Р А М

•	 Евидентирање учесника 0930-1000

•	 Уводна тема 1000-1030

−	 Новине у пореском систему Републике Српске и могуће импликације на 
домаћу економију
Зора Видовић, директор Пореске управе Републике Српске и проф. др Драган 
Микеревић, предсједник УО СРР РС

•	 Предавања 1030 – 1130

−	 Дефинисање  повезаних лица и утицај трансферних цијена на пореску 
основицу пореза на добит и пореза на доходак у Републици Српској
Перса Паић, Пореска управа Републике Српске 

−	 Повезана  лица  у складу са МСФИ 
Доц. др Јелена Пољашевић, Економски факултет у Бањој Луци 

•	 Пауза 1130 – 1145

•	 Предавања 1145 – 1245

−	 Појам трансферних цијена и методе за провјеру трансферних цијена
Проф. др Милован Филиповић, Финансинг, Брчко и Милош Карајовић, 
Финансинг, Брчко

•	 Пауза 1245 – 1315  “buffet lunch“
•	 Предавања 1315 – 1445

−	 Избор и примјена метода за провјеру усклађености трансферних цијена са 
цијенама по принципу „ван дохвата руке“

−	 Структура студије о трансферним цијенама
−	 Бенчмаркинг анализа и извори података за израду студије

Проф. др Милован Филиповић, Финансинг, Брчко и Милош Карајовић, 
Финансинг, Брчко

•	 Питања и дискусија 1445 – 1515

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).



ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА

Овим неопoзиво пријављујем учешће на семинару  
„Порески и рачуновдствени аспекти трансферних цијена у пракси“  

који ће се одржати 18.11.2016. године у Бањалуци – хотел Јелена (ТЦ Емпориум)  
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 160,00 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 треба извршити најкасније 
до 17.11.2016. године. За све додатне информације можете се обратити координатору предметног 
семинара Синиши Ерцегу сваки радни дан у периоду од 8 до 16 часова на број телефона: 051/431-260.


