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

 

В Е Б И Н А Р 
под називом 

 

ДОДАТНА ПРИМАЊА РАДНИКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА И 
ОБЛИЦИ РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ 

(примјена прописа у пракси и поступање контролних органа)  

 

Вебинар ће се одржати 21.05.2021. године са почетком у 10 часова у реалном времену,  

путем Cisco Webex апликације уз могућност накнадног гледања до 28.05.2021. године и  

за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. 

 

 

        

                    

П Р О Г Р А М: 
 

 

ДОДАТНА ПРИМАЊА РАДНИКА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА  

 
 

НАКНАДА ЗА МИНУЛИ РАД 
• Обавеза исплате накнаде за минули рад 
• Основица за обрачун минулог рада, године стажа за  обрачун минулог рада, проценат 

додатка за минули рад 
• Обрачун минулог рада: за вријеме одсуства са посла  (боловање, годишњи одмор, плаћено 

одсуство), за прековремени рад, за ноћни рад, за рад у дане седмичног одмора, за непуно 
радно вријеме и др. 

• Документација коју је потребно предочити у поступцима контроле   
 

ТОПЛИ ОБРОК 
• Обавеза и услови за исплату топлог оброка 
• Право на топли оброк у случају: рада од куће, прековременог рада, прерасподјеле радног 

времена, рада у дане седмичног одмора, одсуства са рада (боловање, годишњи одмор, 
плаћено одсуство),  комбиновани топли оброк (у исхрани и у новцу), топли оброк за 
непуно радно вријеме 

• Опорезивање топлог оброка  
• Документација коју је потребно предочити у поступцима контроле   
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НАКНАДА ЗА ПРЕВОЗ НА ПОСАО И СА ПОСЛА 

• Обавеза и услови за исплату накнаде за превоз 
• Кориштење (приватног и службеног) возила за превоз на посао и са посла  
• Накнада за превоз у посебним случајевима: рада од куће, одсуства са посла (боловање, 

годишњи одмор, плаћено одсуство) 
• Документација коју је потребно предочити у поступцима контроле   

 
НАКНАДА ТРОШКОВА СЛУЖБЕНИХ ПУТОВАЊА 

• Накнаде за трошкове службених путовања (дневнице, трошкови смјештаја, трошкови 
превоза и др.) 

• Неопорезиви износи дневница 
• Минимални износи дневница 
• Исплата дневнице и топлог оброка за вријеме службеног путовања  
• Службено путовање у нерадне дане (Да ли је то прековремени рад?) 
• Кориштење пословне картице предузећа  на службеном путу 
• Приватна и недокументована потрошња на службеном путу  
• Документација коју је потребно предочити у поступцима контроле   

 
РЕГРЕС ЗА ГОДИШЊИ ОДМОР 

• Обавеза и услови за  исплату  регреса 
• Исплата регреса радницима који раде непуно радно вријеме 
• Обавеза исплате регреса приправницима  
• Обавеза исплате регреса радницима којима је престао радни однос 
• Исплата накнада за неискориштени годишњи одмор у случају: отказа уговора о раду, 

истека уговора о раду на одређено вријеме, споразумног престанка уговора о раду, 
престанка уговора о раду по сили закона 

• Исплата накнаде штете радницима у случају некориштења годишњег  одмора 
кривицом послодавца 

• Порески третман регреса и других накнада везаних за ову категорију 
 

ВАНРЕДНА  ПРИМАЊА РАДНИКА 
• Накнада у случају смрти или тешке болести радника или члана уже породице 
• Јубиларне награде 
• Исплате радницима поводом вјерских празника и слично 
• Порески третман ванредних накнада  

 
ОТПРЕМНИНА 

• Законска обавеза и услови за исплату отпремнине 
• Отпремнина код: отказа уговора о раду, одласка у пензију (пуна старосна, пријевремена, 

инвалидска и породична),  споразумног престанка радног односа 
• Основица за обрачун отпремнине 
• Минимални и максимални износи отпремнине 
• Неопорезиви износи отпремнине 

 

 

 

ОБЛИЦИ РАДА ВАН РАДНОГ ОДНОСА 
 

 

ПРИВРЕМЕНИ И ПОВРЕМЕНИ ПОСЛОВИ 

• Разлике између привремених и повремених послова 

• Услови за закључење уговора о обављању привремених и повремених послова 

• Порески третман наведеног уговора 

• Модел уговора о обављању привремених и повремених послова 

• Разматрање случаја из судске праксе 



 

  

 

УГОВОР О ДЈЕЛУ 

• Посљедица регулације уговора о дјелу у два различита закона (Закон о раду и Закон о 

ОО) 

• Порески третман уговора о дјелу 

• Утицај времена проведеног на раду по уговору о дјелу на стаж осигурања радника 

• Модел  уговора о дјелу 

• Приједлози за спречавање злоупотреба поменутог уговора 

 

УГОВОР О СТРУЧНОМ ОСПОСОБЉАВАЊУ И УСАВРШАВАЊУ 

• Разграничење уговора о стручном оспособљавању од уговора о стручном 

усавршавању 

• Порески третман уговора о стручном оспособљавању 

• Утицај времена проведеног на раду по уговору о стручном оспособљавању на стаж 

осигурања радника 

• Порески третман уговора о стручном усавршавању 

• Примјери модела уговора о стручном оспособљавању и уговора о стручном усавршавању 

 

УГОВОР О ДОПУНСКОМ РАДУ 

• Услови за закључење уговора о допунском раду 

• Карактер накнаде коју лица остваре приликом допунског рада 

• Порески третман уговора о допунском раду 

• Предности допунског рада за послодавца 

• Модел уговора о допунском раду 

• Сагледавање стања у Европској унији везано за различите облике рада ван радног 

односа 

 

Предавачи: 

Радмила Пузић, дипл. правник               Мр Перса Паић                    Мр Стефан Благојевић 
             Инспекторат                                         Пореска управа                              Часопис Финрар 
         Републике Српске                                    Републике Српске 

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 

 
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. 

 

*  *  * 
ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ВЕБИНАР МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ  

ПРЕКО ВЕБ САЈТА:  

Финрар-а  www.finrar-casopis.org ili  

Савеза рачуновођа и ревизора РС  www.srrrs.org.  

mailto:sinisa.erceg@srrrs.org
http://www.finrar-casopis.org/
http://www.srrrs.org/

