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

 

ОNLINE  СЕМИНАР 
под називом 

 

ШТА ДОНОСИ ИЗМИЈЕЊЕНИ  И ДОПУЊЕНИ  
ПРАВИЛНИК О ПРИМЈЕНИ ЗАКОНА О ПДВ-У? 

 

 
Вебинар ће се одржати у петак 29. јула 2022. године са почетком у 10 часова у  

реалном времену путем Cisco Webex апликације, уз могућност накнадног гледања  
до 08.08.2022. године и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. 

                       

 

          
       

П Р О Г Р А М: 

 

НОВИНЕ У НАЧИНУ ОПОРЕЗИВАЊА НЕПОКРЕТНЕ ИМОВИНЕ 
 

• Нова дефиниција новосаграђених грађевинских објеката 

• Прецизирање момента почетка употребе грађевинског објекта 

• Прописивање периода у оквиру којег је опорезив промет непокретне имовине 

• Обавеза вршења пописа грађевинских објеката и садржај пописних листи 
 
 

НОВИ НАЧИН ОБРАЧУНА И ПРИЈАВЉИВАЊА ПДВ-а  
ЗА ПРЕВОЗ ПУТНИКА 

 

• Утврђивање пореске основице за услуге превоза путника 

• Страни превозник путника – обрачун и плаћање ПДВ-а 
o Порески пуномоћник страног превозника 
o Пријава превоза путника (образац СПП–ПДВ I) 
o Пријава за обрачун ПДВ-а страном превознику који нема пореског пуномоћника 

на територији БиХ (образац СПП–ПДВ) 

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


 

  

o Потврда о обрачунатом ПДВ-у страном превознику који нема пореског 
пуномоћника на територији БиХ (образац СПП–ПДВ УЦ) 

o Потврда о износу укупно обрачунатог и износу плаћеног ПДВ-а који је 
обрачунат страном превознику који нема пореског пуномоћника на територији 
БиХ (образац СПП–ПДВ ИЦ) 

• Рок за подношење доказа о уплати ПДВ-а од стране страног превозника путника 
 

НОВИНЕ У ВЕЗИ ПОДНОШЕЊА МЈЕСЕЧНЕ ПДВ ПРИЈАВЕ И 
ПОРЕСКИХ ОСЛОБАЂАЊА 

 

• Новине код подношења мјесечне ПДВ-а пријаве  

• Појашњења код подношења ПДВ-а пријаве електронским путем 

• Подношење ПДВ-а пријава за обвезнике који имају статус „великих обвезника 
индиректних пореза“ 

• Подношење ПДВ-а пријава за обвезнике који немају статус „великих обвезника 
индиректних пореза“ 

• Упутство за попуњавање ПДВ пријаве са појашњењем начина попуњавања поља крајње 
потрошње 

• Пореска ослобађања код уноса добара у слободну зону која служе за производњу и/или 
даљњи промет добара намијењених извозу из Босне и Херцеговине 

• Потребна документација за остваривање права на ослобaђaње од плаћања ПДВ-а 
приликом уноса добара у слободну зону која служе за производњу и/или даљњи промет 
добара намијењених извозу  

• Порески третман услуга које врши порески обвезник корисницима слободних зона у вези 
испорука добара намијењених извозу 

 
 

АКТУЕЛНЕ ПОРЕСКЕ КОНТРОЛЕ КОЈЕ ПРОВОДИ УПРАВА ЗА 
ИНДИРЕКТНО ОПОРЕЗИВАЊЕ И НАЈАВА НОВИХ КОНТРОЛА 

 
 

 
Предавачи: 

 
❖ Мухарем Машиновић, помоћник директора УИО на мјесту шефа Сектора за 

порезе 

❖ Седин Мешиновић, шеф Одсјека за ревизију и контролу Сектора за порезе, 
Управа за индиректно опорезивање БиХ  

❖ Винко Скоко, шеф Одсјека за контролу великих пореских обвезника, Сектор за 
порезе, Управа за индиректно опорезивање БиХ 

❖ Мр Милица Видовић, шеф Одсјека за обраду пореских пријава, Управа за 
индиректно опорезивање БиХ 

 

 

Котизација за учешће на вебинару износи 140,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.  

 



 

  

 

 

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

За сва питања о апликацији Е-рачуновођа можете контактирати ваше матично Друштво 
рачуновођа и ревизора или Оливера Ђајића путем е-mail-a: oliver.djajic@srrrs.org или на број 
телефона: 051/348-787. 

*  *  * 
ВАЖНА НАПОМЕНА 

Пријаву учешћа на вебинар можете извршити само преко  
Е-РАЧУНОВOЂА. Након пријаве на e-mail добићете предрачун за плаћање 

вебинара. Приликом плаћања вебинара неопходно је да се позовете на број 
који је наведен у предрачуну.  

 
Сви учесници који изврше пријаву и уплату до 28.07.2022. године, линк за 

присуство вебинару ће добити 29.07.2022. године у 9 часова на e-mail. 
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