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

 

В Е Б И Н А Р 
под називом 

 

НОВИНЕ У ОПОРЕЗИВАЊУ ДОХОТКА, 
ДОПРИНОСИМА И РАДНОМ ЗАКОНОДАВСТВУ 

РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ  
 

 

Вебинар ће се одржати 17.01.2022. године са почетком у 10 часова у реалном времену,  

путем Cisco Webex апликације уз могућност накнадног гледања до 24.01.2022. године и  

за учеснике који не буду пратили вебинар уживо. 

 

 

             

 

П Р О Г Р А М: 
 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О РАДУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
• Елементи плате, цијена  рада и рок за исплату плате у складу са измјенама и

 допунама Закона, 
• Најнижа плата и фактори који утичу на увећање износа најниже плате, 
• Накнада плате, 
• Друга примања радника, 
• Плата приправника, 
• Начин утврђивања отпремнине, 
• Рокови  за усклађивање уговора о раду са измјенама Закона о раду, 
• Измјена казнених одредби Закона о раду. 
 

 

ИЗМЈЕНЕ И ДОПУНЕ ЗАКОНА О ПОРЕЗУ НА ДОХОДАК И ЗАКОНА О 
ДОПРИНОСИМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 

• Измјене  у пореској основици пореза на доходак на примања из радног 
односа (лична примања)  

• Примјена нових пореских стопа пореза на доходак  oд 01.01.2022. године, 

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


 

  

• Право  на умањење пореске основице за основни лични одбитак, 
• Нова формула обрачуна плате  
• Порески третман исплаћених примања из радног односа  до 31.12.2021. 

године,  
• Измјене  у обухвату примања из радног односа , 
• Новине у пријављивању  пореза на доходак од самосталне дјелатности у 

току пореске године 
• Измјена пореске стопе доприноса за здравствено осигурање и почетак 

примјененове стопе, 
• Уговори ван радног односа – услови уговарања и опорезивање, 
• Књиговодстено обухватање личних примања и примања по основу 

уговора ван радног односа. 

 

 

Предавачи: 

     Мр Перса Паић                       Проф. др Јелена Пољашевић                          Радмила Пузић     
   Пореска управа РС                   Економски факултет Бања Лука                      Инспекторат РС      
   
 
 

 

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

Пријаву и уплату на предметни вебинар неопходно је извршити  
најкасније до петка 14.01.2022. године.  

 
 

Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне код: 
Нове банке: 555-007-00005514-11;     НЛБ Развојне 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-a: sinisa.erceg@srrrs.org или на број телефона: 051/431-260, 051/431-270. 

 

 

*  *  * 

 
ПРИЈАВУ УЧЕШЋА НА ВЕБИНАР МОЖЕТЕ ИЗВРШИТИ 

ИСКЉУЧИВО ONLINE ПРЕКО САЈТОВА САВЕЗА И ФИНРАРА.  
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