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ФИНРАР –  ФИНАНСИЈЕ,  РАЧУНОВОДСТВО,  РЕВИЗИЈА  
Часопис Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске  

 

В Е Б И Н А Р 
под називом 

 

ЕЛЕКТРОНСКО ДОСТАВЉАЊЕ ДОКУМЕНАТА УИО,  

НАПЛАТА ПДВ-а ПРИНУДНИМ ПУТЕМ И ПОВРАТ ПДВ-а 

Вебинар се одржава 19.10.2020. са почетком у 10 часова, уз могућност накнадног 

гледања до 31.10.2020. године и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. 

                            
 

П Р О Г Р А М: 
 

• ИНСТРУКЦИЈЕ ЗА ДИГИТАЛНО ПОДНОШЕЊЕ КЊИГЕ УЛАЗНИХ И 

ИЗЛАЗНИХ ФАКТУРА ПРЕКО ПОРТАЛА УИО -  Мр Милица Видовић, шеф 

Одсјека за обраду пореских пријава у Сектору за порезе  УИО 

 
Осталo je још мање од три мјесеца до почетка обавезног подношења књиге улазних и књиге 

излазних фактура путем  e-портала УИО БиХ, које ступа на снагу од 01.01.2021. године. Да би 

смо се на вријеме припремили и спремно ушли у нову врсту дигиталне праксе, припремили смо 

предавање у оквиру којег ћете добити инструкције о свим детаљима овог процеса, како би овај 

начин комуникације у што краћем периоду постао својеврсна рутина и олакшао рад како 

рачуновођама тако и пореским органима.   

 

У оквиру овог блока  уз демонстрацију кроз практичне примјере биће обрађено:  

− Прописи којима се регулише обавеза  достављања електронске евиденције КИФ-а и КУФ-а; 

− Лица овлашћена за достављање електронског КИФ-а и КУФ-а и њихове одговорности; 

− Садржај и формат документа електронског КИФ-а и КУФ-а; 

− Могућности за тестирање исправности креираних фајлова прије коначног слања на  

е-Портал; 

− Начин и поступак достављања електронске евиденције; 

− Најчешће грешке обвезника у процесу достављања електронске документације; 

− Остала питања и дилеме у вези евидентирања докумената у е-Евиденције. 

 

 

• НОВИНЕ У НАПЛАТИ  ПДВ-а ПРИНУДНИМ ПУТЕМ И ПОВРАТА 

ПДВ-а – Дејан Ракић, порески савјетник  

 

Недавно је на снагу ступио нови „Правилник о провођењу поступка принудне наплате 

индиректних пореза“. У ситуацији када УИО није у могућности да дуг по основу индиректних  

http://www.finrar-casopis.org/


 

  

 

пореза наплати од главних дужника, даје се  могућност да УИО за тај дуг терети трећа лица, на 

основу проглашене појединачне, солидарне или супсидијарне одговорности, или имовине 

главних дужника након што је преузму физичка лица насљедници.  У оквиру овог блока, поред  

специфичности примјене поменутог Правилника, биће обрађене и новине у вези поврата, које 

су дефинисане новим Упутством о одобравању и извршавању поврата ПДВ-а.  

 

 

 

Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику. 

Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне код: 

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

 

Вебинар ће бити одржан у реалном времену путем CISCO WEBEX платформе за оnline 

комуникацију, уз могућност накнадног гледања вебинара до 31.10.2020. године. 

 

Учешће у вебинару подразумијева да сте преко рачунара са звучницима, лаптопа или мобилног 

телефона повезани на интернет, те инсталирану Cisco Webex Desktop апликацију. Уколико 

желите постављати питања морате имати микрофон или слушалице са микрофоном, а питања 

можете постављати и у писаној форми путем чета на вебинару. Упутство за инсталацију Cisco 

Webex Desktop апликације, која је једноставна за употребу, добићете на е-mail након пријаве на 

вебинар.  

 

Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом вебинару остварују 5 часова КПЕ у 

складу са Правилником о континуираној едукацији (број: 416-4/16 од 22.12.2016. године). 

 

За сва питања о предметном вебинару можете контактирати координатора вебинара Синишу 

Ерцега на е-mail-a: sinisa.erceg@srrrs.org или на број телефона: 051/431-260, 051/431-270. 
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