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организује једнодневни 

СЕМИНАР  
 

под називом 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ  

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ 
- СПЕЦИФИЧНИ СЛУЧАЈЕВИ ИЗ ПРАКСЕ И  

ОДГОВОРИ НА ОТВОРЕНА ПИТАЊА - 
 

У оквиру семинара биће обрађено мноштво специфичних питања од којих издвајамо: 
 

 Промјене у оквиру групе средстава током године и утицај на обрачун износа 

амортизације, 

 Третман  улагања у туђу имовину, 

 Третман инвестиционе имовине, 

 Признавање улагања у производњу и утицај на пореске обавезе, 

 Признавање расхода исправке вриједности сумњивих и спорних потраживања, 

 Мањкови и губици на залихама и другој имовини, 

 Одложена пореска средства и одложене пореске обавезе,  

 Утицај расхода камата на опорезиву основицу (затезне камате, камате код повезаних 

лица), 

 Трошкови резервисања, 

 Третман капиталних добитака и губитака у пореском билансу, 

 Признавање губитака ранијих година у пореском билансу текуће године, 

 Евидентирање промјена насталих на средствима током године у оквиру одговарајућих 

позиција у пореском билансу, 

 Амортизација алата и инвентара чије је вијек кориштења дужи од годину дана у пореске 

сврхе. 

 

ПРЕДАВАЧИ: 

Проф. др Душко Шњегота, Економски факултет, Бања Лука 

Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет, Бања Лука 

Перса Паић, Пореска управа Републике Српске  

 

Семинар ће се одржати 13. фебруара 2018. године у Бањалуци  у хотелу  Јелена са почетком у 

10
00

 часова.  

 

 
Семинар „Утврђивање основице пореза на добит у Републици Српској за 2017. годину“ се 

организује према програму континуиране професионалне едукације и вреднује се са 5 бодова у 

складу са Правилима о континуираној едукацији. 



  

 ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА НА СЕМИНАР 

УТВРЂИВАЊЕ ОСНОВИЦЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ  

У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ ЗА 2017. ГОДИНУ 
 

Овим пријављујем учешће на семинару који ће се одржати 13.02.2018. године у Бањалуци - 

хотел Јелена (ТЦ Емпоријум), 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 

_________________________________________________________ 

 

Котизација за учешће на семинару износи: 

⇨ 140,00 КМ (са ПДВ-ом) по учеснику,  

⇨ За све учеснике семинара обезбијеђена је кафа и освјежење. 

 
 

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

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

Хyпо-Алпе-Адриа: 552-002-00015366-39    Сбербанк:                    567-162-11000372-78 

 

 

Назив предузећа (установе)     

________________________________________________________________ 

Улица и број                     

________________________________________________________________ 

Поштански број и мјесто   

________________________________________________________________ 

Контакт телефон         

_________________________________________________________________ 

 

У _____________________________ 

Дана, ___________2018. 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. Уплату котизације извршити најкасније до 12.02.2018. 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

