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В Е Б И Н А Р 
под називом 

 

ПОРЕЗИ У ПРАКСИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
 

Вебинар ће се одржати 29. и 30. марта 2022. године са почетком у 10 часова у реалном 

времену путем Cisco Webex апликације, уз могућност накнадног гледања  

до 08.04.2022. године и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. 

 

 

                                                          

                    

П Р О Г Р А М: 
 

 I ДАН (УТОРАК), 29.03.2022. ГОДИНЕ, ПОЧЕТАК У 10 ЧАСОВА    
 

ДИРЕКТНИ ПОРЕЗИ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
- ПРИЈМЕРИ ДОБРИХ И ЛОШИХ ПРАКСИ И ЖАЛБЕНИ ПОСТУПАК - 

 
• Опорезиве и неопорезиве користи запослених (скривени видови исплате)  
• Опорезивање менаџера ван радног односа, опорезива примања власника и трећих 

лица 
• Порески подстицаји у пољопривреди и услови за њихово кориштење 
• Пореске обавезе лица која пружају угоститељске услуге стан на дан и угоститељске 

услуге на селу, 
• Опорезивање прихода фриленсера, 
• Повезаност начина обављања самосталне дјелатности са обавезом плаћања 

доприноса,  
• Ослобађања од плаћања пореза на капиталне добитке и осталог дохотка  на пренос 

права на непокретностима  и порески третман продаје удјела/акција у правном 
лицу, 

• Обрачун пореза по одбитку на приходе страних правних лица, 
• Промјене у подношењу мјесечне пријааве пореза по одбитку – образац 1002 
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• Измјена пореске пријаве пореза на добит усљед уочених грешака ранијег периода, 
• Измјена пореске пријаве због постојања ефеката трансферних цијена, 
• Разлике у амортизацији у пореском билансу и билансу успјеха, 
• Повећања пореске основице  усљед непризнатих расхода 
• Смањења пореске основице по основу искључења прихода и признавања већих 

пореских од рачуноводствених расхода 
 

• Право на жалбу на рјешење Пореске управе Републике Српске   
• Првостепени порески поступак (рокови, надлежни орган за одлучивање, дејство 

жалбе)  
• Другостепени порески поступак (рокови, форма жалбе, погрешно утврђено 

чињенично стање, достављање нових чињеница и друго) 
• Најчешћи случајеви из праксе контролних органа  који су предмет жалби пореских 

обвезника (аргументоване и неаргументоване жалбе)  
• Други  аспекти жалбеног поступка  
• Покретање управног спора 

 
 

 

Предавачи: 

    Мр Перса Паић                    Проф. др Јелена Пољашевић               Слободанка Поповић                                 

помоћник директора               Економски факултет Бања Лука             помоћник Министра  
    Пореске управе РС                                                                                                       финансија РС за  
                                                                                                                                                 порески систем 

 

 
 

II ДАН (СРИЈЕДА), 30.03.2022. ГОДИНЕ, ПОЧЕТАК У 10 ЧАСОВА    
 

ПДВ У ПРАКСИ  
НАЈЧЕШЋЕ ГРЕШКЕ ОБВЕЗНИКА И ПОСТУПАЊЕ ПОРЕСКИХ ОРГАНА  

 

НЕКРЕТНИНЕ И ОПРЕМА У СИСТЕМУ ПДВ-а 

• Некретнине у систему ПДВ-а (новосаграђене некретнине, промет некретнина у 

више фаза, компензације са подизвођачима,  додатна улагања, и сл.) 

• Посебна шема у грађевинарству – грешке и неправилности у примјени модела 

• ПДВ третман нове опреме (примјери из различитих индустрија)  

• Кориштена опрема  у систему ПДВ-а (увоз, обрачун ПДВ-а, неправилности) 

• Различите категорије возила у систему ПДВ-а (путничка, теретна, теренска, возила 

намијењена изнајмљивању или продаји)  

• Остала опрема у систему ПДВ-а 

 

УСЛУГЕ  У СИСТЕМУ ПДВ-а  

• ПДВ третман услуга које обвезници из БиХ  пружају у иностранству 

• ПДВ третман услуга  страних правних лица  

• Третман услуга између повезаних правних лица у земљи и иностранству 

• Префактурисање  у систему ПДВ-а – случајеви из праксе 

• Интернет трговина  „на даљину“ и опорезивање индиректним порезима 

 

 



 

  

ДРУГЕ АКТУЕЛНОСТИ ИЗ ПРАКСЕ ИНДИРЕКТНОГ ОПОРЕЗИВАЊА  

• Одбитак улазног пореза – примјери неправилности и лоших пракси 

• Непословна потрошња у систему ПДВ-а 

• Аванси у систему ПДВ-а попусти, рабати, гратис испоруке... 

• Мањкови, отпис и уништавање залиха  

• ПДВ у пољопривредним дјелатностима (донације, субвенције, потицаји, обрачун 

ПДВ-а у процесу пољопривредне производње) 

• ПДВ код буџетских корисника (обрачун ПДВ-а код примљених услуга од стране 

лица из иностранства, конкуренција приватном сектору као основ за обрачун ПДВ-

а, гранични случајеви обављања јавних овлаштења у промету добара И услуга)  

 
 

Предавачи: 

                  Дејан Ракић, дипл. правник                                    Анес Муслимовић 
                                     Адвокат                                            Управа за индиректно опорезивање БиХ 

 

 

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 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: 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-РАЧУНОВЂА. НАКОН ПРИЈАВЕ НА Е-MAIL ЋЕТЕ ДОБИТИ 

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 ПЕТКА 

25.03.2022. ГОДИНЕ ЛИНК ЗА ПРИСУСТВО ВЕБИНАРУ ЋЕ ДОБИТИ 

29.03.2022. ГОДИНЕ У 9 ЧАСОВА НА Е-MAIL 

mailto:sinisa.erceg@srrrs.org

