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ОБАВЈЕШТЕЊЕ О КПЕ 2/2022 
Поштовани чланови Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске,     

Oбавјештавамо вас да ће се редовна годишња активност Континуирана професионална 
едукација 2 (КПЕ 2/2022), за привредна друштва и остала правна лица (осим корисника 
буџета за које ће се семинар бити посебно организован), одржати у периоду од 03.-
20.11.2022. године. 

ПРОГРАМ КПЕ 2/2022: 

❖ НАПОМЕНЕ УЗ ФИ 

• Обезници сачињавања Напомена и садржај Напомена према рачуноводственој 
регулативи 

• Изјава о кориштењу МСФИ/МРС или МСФИ за МСЕ 

• Рачуноводствене политике 

• Промјене рачуноводствених политика и процјена 

• Исправка грешака из ранијих периода 

• Одређивање материјалности 

• Потенцијалне обавезе и потенцијална средства 

• Ноте уз финансијске извјештаје 

• Примјер садржине Напомена за акционарско друштво и друштво које користи 
МСФИ за МСЕ 

Предавачи: Проф. др Јелена Пољашевић и Сара Савановић, дипл.ек. 

 

❖ ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ  

• Примјена закона о измјени и допунама закона о доприносима  
- Измјене у пореској основици доприноса за раднике упућене на рад у 
иностранство 
- Промјене у регистрцији радника упућених на рад у иностранство 
- Пријављивање доприноса  за раднике упућене на рад у иностранство 
- Пријављивање пореза на лична примања за раднике упућене на рад у 
иностранство 

• Примјена закона о измјенама и допунама закона о подстицајима у привреди 
Републике Српске  
-  Обрачунски период  почетка примјене измјена  и допуна закона о подстицајима 
у привреди Републике Српске за подстицаје за повећање плата радника  
-  Промјене у почетном износу плате код остваривања права на подстицаје за 
повећање плата радника  
-  Промјене  у праву на подстицаје за повећање плата радника  
-  Документација за остваривање права на подстицаје за повећање плата радника  

Предавач: Mр Перса Паић  

mailto:sr-rrs@inecco.net


 

❖ ИНДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ 

• Поступање по усвојеним измјенама Правилника о примјени Закона о ПДВ у вези 
са прометом непокретности 

  Предавачи: Дејан Ракић, адвокат и Владимир Милиновић, дипл. правник  

 
❖ ПРАЋЕЊЕ СЕМИНАРА 

Учесници могу бирати једну од двије форме семинара: уживо у учионици или видео 

верзију путем Cisco Webex платформе. 

 

1. Праћење семинара уживо - у учионици  

Учесници семинара који приликом пријаве изаберу начин учествовања у учионици, 

предавања која су пре двиђена за овај циклус моћи ће пратити само уживо у два термина 

према следећем распореду: 

Р.бр. Датум Град Мјесто 

1. 03.11.2022. (четвртак)  Бијељина Центар за културу 

2. 04.11.2022. (петак) Бања Лука Технолошки факултет 

Семинари почињу у 1000 часова. Број мјеста је ограничен, а уважаваће се редослијед пријаве.  

Регистрација учешћа на семинару за учеснике који се пријаве да ће семинар пратити у 

учионици вршиће се скенирањем личних или возачких карата на улазу у салу (овај начин 

регистрације примјениваће се до израде нових чланских карата). 

Ваша питања у вези тема семинара можете доставити на мејл sr-rrs@inecco.net са 

назнаком за СЕМИНАР КПЕ 2/22 до 31.10.2022. године и на иста ће бити одговорено на 

крају семинара.  

 

 

2. Праћење семинара путем видео презентације – интернет форма  

Учесници семинара који приликом пријаве изаберу начин учествовања преко интернета, 

предавања која су предвиђена за овај циклус моћи ће погледати у видео формату путем 

линка који ће добити на свој е-mail, дана 05.11.2022. године. 

Садржај видео предавања биће доступан од 05.11.- 20.11.2022. године.  

Регистрација учешћа на семинару за учеснике који се пријаве да ће семинар пратити 

преко интернета вршиће се самим кликом на линк који добију на свој e-mail. 

Ваша питања у вези тема семинара можете доставити на мејл sr-rrs@inecco.net са 

назнаком за СЕМИНАР КПЕ 2/22 до 31.10.2022. године и на иста ће бити одговорено на 

крају семинара.  

 

 



ПРИЈАВА УЧЕШЋА – ОБАВЕЗНО ПРОЧИТАТИ 

Пријава учешћа искључиво се врши online преко нове апликације Савеза: 

eracunovodja.org путем ниже наведеног линка (кликнути испод на „eracunovodja.org“ 

осјенчено), закључно са 31.10.2022. године.  Сви који желе да учествују на семинару 

требају пријавити семинар јер часови КПЕ не могу бити евидентирани само на основу  

уплате котизације. 

“eracunovodja.org” 

Након што се пријавите за предметни семинар, на е-mail учесника стићи ће аутоматски 

предрачун за котизацију на основу којег требате извршити уплату.  

Цијена котизације је 70 КМ. Обавезно приликом плаћања на налогу за плаћање у пољу 

„Позив на број“ треба да 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 семинар, те уз ваше присуство бити основа за евидентирање остварених 

часова едукације по датом семинару. 

У складу са Правилником о КПЕ ова активност се вреднује са 7 часова (бодова) континуране 

професионалне едукације. 

 

С поштовањем, 

     Генерални секретар  

Проф. др Новак Кондић, с.р. 
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