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

 

В Е Б И Н А Р 
под називом 

 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ  
У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2022. ГОДИНУ 

И 
НОВИНЕ У ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ СИСТЕМ ПЛАТА 

И ДРУГИХ ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 
 

 

 

Вебинар ће се одржати 13.03.2023.  године са почетком у 10 часова у реалном 
времену, путем Cisco Webex апликације уз могућност накнадног гледања до  

21.03.2023. године и за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. 

 

ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ВЕБИНАР МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ  

ПРЕКО ПЛАТФОРМЕ Е-РАЧУНОВОЂА. 

Котизација за учешће на вебинару износи 150,00КМ (са ПДВ-ом) по учеснику 

Пријаву и уплату на предметни вебинар неопходно је извршити најкасније до 
10.03.2023. године. Сви учесници који до наведеног датума пријаве и уплате 
наведени вебинар, линк за учешће на вебинару ће добити на e-mail 13.03.2023. 
године у 9 часова.  

Линк за накнадно гледање предметног вебинара добићете у уторак 14.03.2023. 
године на e-mail. 

 
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). 

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


 

  

 

П Р О Г Р А М: 
 
 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ЗА 2022. ГОДИНУ  

• Третман трошкова камата и утањене капитализације 

• Признавање трошкова резервисања 

• Признавање трошкова исправке вриједности потраживања  

• Накнадно одобрени и примљени попусти 

• Третман мањка, кала, растура и лома залиха 

• Обезвређење залиха 

• Порески третман отписа и расходовања сталних средстава 

• Имовина узета у закуп и улагања у туђа средства 

• Умањења пореске основице пореза на добит 

• Порез по одбитку 

• Пореска амортизација 

• Утицај ревалоризације сталних средстава на капиталне добитке и губитке и 

основицу имовине за амортизацију 

• Промјене на групи средстава у току обрачунског периода  

• Порески третман инвестиционе имовине 

• Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе 

• Признавање осталих трошкова 

 

НОВИНЕ У ПРОПИСИМА КОЈИМА СЕ РЕГУЛИШЕ СИСТЕМ ПЛАТА И ДРУГИХ 
ПРИМАЊА ИЗ РАДНОГ ОДНОСА 

• Новине које у пракси доноси Уредба о измјенама и допунама Уредбе о условима 

и начину плаћања готовим новцем  

• Измјене у подношењу годишње пријаве за порез на доходак 

• Измјене код подношења мјесечне пријаве пореза по одбитку 

• Нови износ најниже нето и бруто плате у Републици Српској 

• Обрачун најниже плате код пуног и непуног радног времена  

• Нови износ бруто топлог оброка по дану 

• Нови износ нето топлог оброка по дану 

• Нови нето износ неопорезивог топлог оброка по дану који се испоручује путем 

кетеринга или властитог ресторана послодавца 

• Општи и посебни случајеви исплате отпремнине радницима 

• Случајеви из судске праксе 

ПРЕДАВАЧИ: 
 

Мр Перса Паић Проф. др Јелена Пољашевић Мр Стефан Благојевић 
Пореска управа РС Економски факултет Бања Лука Финрар доо Бања Лука 

 


