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

 

организује семинар под називом 

 

ПРАВНИ, ПОРЕСКИ И РАЧУНОВДСТВЕНИ АСПЕКТИ 

ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИИКЕ СРПСКЕ 
 

које ће се одржати 14.10.2016. године у Бањој Луци - хотел Босна (Кристална сала)  

са почетком у 10
00

 часова. 

 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА 
 

⇨ ПРАКТИЧНА ПРИМЈЕНА ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
 Радмила Пузић, дипл. правник,  Инспекторат Републике Српске   

 Закон о раду (правилник о раду, колективни уговори, акт о систематизацији) 

 Међусобни однос закона, колективног уговора, правилника о раду и уговора о раду 

 Услови за заснивање радног односа (врсте и трајање уговора о раду, пробни рад, рад 

приправника, измјене уговора о раду) 

 Престанак радног односа (разлози за престанак радног односа, споразумни престанак 

радног односа, отказ уговора о раду од стране радника) 

 Разлози за отказ угововора о раду (поступак у случају отказа уговора о раду од 

стране послодавца, отказ уговора о раду изабраном представнику раднику) 

 Правне посљедице незаконитог отказа уговора о раду  

 Отказни рок 

 Отпремнина 

 Заштита права радника 

⇨ АНГАЖОВАЊЕ РАДНИКА У ПРИВРЕДНИМ ДРУШТВИМА – ЗАСНИВАЊЕ, 

ОПОРЕЗИВАЊЕ И РАСКИДАЊЕ УГОВОРА Ненад Панић, дипл.ек. 

 

⇨ УТИЦАЈ ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ НА ОБРАЧУНАВАЊЕ, 

ПРИЈАВЉИВАЊЕ И ПЛАЋАЊЕ ПОРЕЗА И ДОПРИНОСА Перса Паић, дипл.ек. 

 Недоумице код попуњавања колоне 19 – Неопорезиво лично примање, додатни лист 

ДЛ1 

 Плаћање доприноса  

 Регистрација доприноса  

 Подношење мјесечне пријаве пореза по одбитку 

 Ослобађање од плаћања по основу пореза и доприноса  

 Власници предузетничких радњи 

 Лица која самостално обављају дјелатност 

 Признавање трошкова приликом утврђивања пореске основице пореза на добит и 

пореза на доходак од самосталне дјелатности  

 

⇨ СПЕЦИФИЧНИ ПРОБЛЕМИ ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О РАДУ КОД БУЏЕТСКИХ 

КОРИСНИКА Доц. др Јелена Пољашевић 

 

⇨ ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА 

 



  

 

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА 

 

Овим неопзиво пријављујем учешће на семинару „Правни, порески и рачуновдствени аспекти 

Закона о раду Републике Српске“ које ће се одржати 14.10.2016. године у Бањој Луци - хотел 

Босна (Кристална сала) са почетком у 10
00

 часова. 

 

1. Презиме и име учесника 

___________________________________________________________ 

2. Презиме и име учесника 

___________________________________________________________ 

3. Презиме и име учесника 

___________________________________________________________ 

4. Презиме и име учесника 

___________________________________________________________ 

5. Презиме и име учесника 

___________________________________________________________ 

 

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

 

Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне  Финрар д.о.о. код: 

Нове банке:        555-007-00005514-11;     НЛБ Развојне банке: 562-099-00001664-61 

Hypo-Alpe-Adria: 552-002-00015366-39;   Sberbank:     ___             567-162-11000372-78 
 

Назив предузећа (установе)_________________________________________________________ 

Улица и брoj_____________________________________________________________________ 

Поштански број и мјесто___________________________________________________________ 

Контакт телефон__________________________________________________________________ 

Е-mail___________________________________________________________________________ 

 

 

У _____________________________ 

Дана, ___________2016. године                               МП.                         _______________________ 

                                                                                                                                       (потпис)                                                                                                                                                                  

Молимо Вас да попуњену и овјерену пријаву доставите на наш факс број: 051/430-200 или на e-

mail: sinisa.erceg@srrrs.org прије уплате котизације. Уплату котизације извршити најкасније до 

13.10.2016. године. За све додатне информације можете се обратити координатору предметног 

семинара Синиши Ерцегу сваки радни дан у периоду 8-16
00

 часова на број телефона: 051/431-

260. 

 

Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом семинару остварују 5 часова КПЕ у 

складу са Правилником о континуираној едукацији (број: 640/09 од 21.12.2009. године). 

mailto:sinisa.erceg@srrrs.org

