ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КПЕ 1/2022
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске,
Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална
едукација 1 (КПЕ 1/2022) 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 27.04.- 11.05.2022. 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 13.05.2022-20.05.2022.
године.

ПРОГРАМ КПЕ 1/2022:
❖ НЕКРЕТНИНЕ
• Евидентирање некретнина према новом контном оквиру
• Некретнине узете у закуп
• Некретнине у складу са МРС 16 - специфични случајеви
• Инвестиционе некретнине
• Некретнине намијењене продаји.
Предавач: Проф. др Јелена Пољашевић

❖ РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПРАВНИ АСПЕКТ СТАТУСНИХ ПРОМЈЕНА
ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА
• Правни оквир статусних промјена
• Врсте статусних промјена друштва капитала
• Рачуноводствени третман статусне промјене подјеле привредног друштва уз
оснивање
✓ Закључни завршни рачун друштва дијељеника
✓ Почетни биланс новог друштва и
✓ Почетни биланс друштва дијељеника из којег се види стање његове имовине и
обавеза након одвајања
✓ ПРИМЈЕР књижења промјена код друштва дјељеника и код друштва које је
основано подјелом (новог друштва)
Предавач: Сара Савановић, дипл.ек.
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
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

❖ ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ
• Новине које доноси нови Закон о фискализацији
• Усклађивање са новим Законом фискализацији
• Закон о утврђивању порјекла имовине и посебном порезу на имовину
• Почетак примјене Закон о утврђивању порјекла имовине и посебном порезу на
имовину
• Порески третман имовине за коју обвезник не може доказати начин стицања
Предавач: Mр Перса Паић
❖ ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ
• Употреба добара у ванпословне сврхе, примјери и пракса
• Правилно утврђивање пореске основице код повезаних лица
• Прописи у припреми
Предавачи: Дејан Ракић, адвокат и Владимир Милиновић, дипл. правник
❖ Е -РАЧУНОВОЂА
• Упутство за коришћење платформе Е-рачуновођа
Предавач: Оливер Ђајић, дипл. ек.
Котизација за учествовање на семинару износи 60 КМ (са укљученим ПДВ-ом) уз
обавезну претходну пријаву која се може извршити искључиво online преко нове
апликације Савеза: eracunovodja.org путем ниже наведеног линка (кликнути испод на
„eracunovodja.org“ осјенчено) закључно са 27.04.2022. године: „eracunovodja.org“
У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал
еРачуновођа и како да пријавите учешће на предметном вебинару.
Након што се пријавите за предметни вебинар, на ваш е-маил стићи ће аутоматски
предрачун за котизацију на основу којег ћете извршити уплату. ОБАВЕЗНО приликом
плаћања на налогу за плаћање у пољу „Сврха дознаке“ и „Позив на број“ наведете број
који је исписан (наведен) на предрачуну који сте добили јер ће на тај начин уплата коју
извршите аутоматски бити повезана са вашом пријавом за вебинар, те уз ваше присуство
бити основа за евидентирање остварених часова едукације по датом вебинару.
У складу са Правилником о КПЕ ова активност се вреднује са 7 часова (бодова) континуране
професионалне едукације.
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

