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

 

организује  

С Е М И Н А Р  
на тему 

МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима и  

МСФИ 16 – Закупи 

- практична примјена-  
 

које ће се одржати 17.10.2019. године у Бањи Врућици - хотел Кардиал (сала Дунав) 

са почетком у 11
00

 часова. 
 

 

 - МСФИ 15 – Приходи из уговора са купцима 
 Обухват стандарда 

 Поређeње стандарда са МРС 18 – Приходи 

 Поређење стандарда са МРС 11 – Уговори о изградњи 

 Пет корака у идентификовању и признавању настанка и висине прихода из трансакција са 

купцима 

 Постојање значајне компоненте финансирања у уговору 

 Наплата цијене трансакције путем неновчаних накнада  

 Третман накнада које се исплаћују купцу 

 Расподјела цијене трансакције заснована на појединачним продајним цијенама 

 Расподјела дисконта 

 Расподјела промјењиве накнаде 

 Промјена цијене трансакције 

 Трошкови уговора 

 Амортизација и умањење вриједности потраживања из уговора са купцима   

 Презентовање информација у вези уговора са купцима 

 

- МСФИ 16 – Закупи  
 Признавање  закупа– критеријуми за признавање и вредновање, основне категорије 

 Трајање закупа 

 Класификација закупа и крутеријуми за разврставање – финасијски и пословни закупи 

 Закупи  имовине мале вриједности 

 Изузеци од примјене МСФИ - могућности и ограничења 

 Измјене уговора о закупу 

 Основне разлике  уговора о закупу у односу на уговоре о пружању услуга 

 Рачуноводствени обухват  код закупопримца  

 Амортизација имовине с правом кориштења 

 Дисконтовање обавеза у складу са уговором о закупу  

 Финансијски расходи из уговора о закупу  

 Рачуноводствени обухват код закуподавца 

 Утицај примјене МСФИ – 16 на имовински, финансијски и приносни положај предузећа  

 Утицај примјене МСФИ 16 на порески биланс 

 

 

Предавачи: 

- Проф. др Душко Шњегота  

- Проф. др Јелена Пољашевић 

 

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). 



  

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА 

 

Овим неопзиво пријављујем учешће на семинару  

„МСФИ 15 – Приходи од уговора са купцима  и МСФИ 16 –Закупи (практична примјена)“ 

које ће се одржати 17.10.2019. године у Бањи Врућици, у  хотелу Кардиал (сала Дунав) са 

почетком у 11
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 175,00 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 
 

 

Назив предузећа (установе)_________________________________________________________ 

Улица и брoj_____________________________________________________________________ 

Поштански број и мјесто___________________________________________________________ 

Контакт телефон__________________________________________________________________ 

Е-mail___________________________________________________________________________ 

 

 

 

У _____________________________ 

Дана, ___________2019. 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 

16.10.2019. 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. 

mailto:sinisa.erceg@srrrs.org

