„ПРИВРЕДНИ САВЕТНИК“ у сарадњи са УПРАВОМ ЗА ТРЕЗОР
организује

САВЕТОВАЊЕ

ОБАВЕЗА РЕГИСТРОВАЊА ФАКТУРА И ДРУГИХ ЗАХТЕВА ЗА
ИСПЛАТУ У ЦЕНТРАЛНОМ РЕГИСТРУ ФАКТУРА КОЈИ ВОДИ
УПРАВА ЗА ТРЕЗОР ОД 1. МАРТА 2018. ГОДИНЕ

















Програм саветовања:
Примена Закона о изменама и допунама Закона о роковима измирења новачних обавеза у
комерцијалним трансакцијама („Службени гласник РС“, бр. 113/17)
Примена Правилника о начину и поступку регистровања фактура, односно других захтева за исплату,
као и начину вођења и садржају Централног регистра фактура („Службени гласник РС“, бр. 7/18)
Који привредни субјекти (правна лица, предузетници основани у складу са законом којим се уређују
привредна друштва, задруге, регистрована пољопривредна газдинства и остала правна лица) и
субјекти јавног сектора имају обавезу евидентирања фактура и других захтева за исплату у ЦРФ, у
којима се исказује потраживање према јавном сектору
Садржина Централног регистра фактура (ЦРФ)
Регистрација поверилаца, односно дужника у ЦРФ
1. Комуникација путем рачунара са ЦРФ
2. Достављање документације у папирној форми
3. Поступак регистрације у ЦРФ
Активирање корисничког налога у ЦРФ
Физичка лица која имају приступ у ЦРФ
Начин плаћања регистрованих фактура у ЦРФ
Овлашћење регистрованог администратора за рад у ЦРФ
Овлашћења за преузимање корисничког налога за рад у ЦРФ
Захтев за укидање приступа у ЦРФ
Могућност наплате регистрованих фактура путем асигнације
Казне за непоштовање обавезе регистрације фактура и других захтева за исплату у ЦРФ
Одговори на питања.


















МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА:

УЖИЦЕ

Биоскоп „АРТ“, Петра Ћеловића 4

5. март 2018.

НИШ

New City Hotel – I спрат

6. март 2018.

КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Крагујевац“ – Сала 3

7. март 2018.

БЕОГРАД

Хотел „Metropol Place“

8. март 2018.

НОВИ САД

Хотел „Парк“ – Сала 3

9. март 2018.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 часова.
Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 5/2018.
Накнада за учешће на саветовању износи:
– 3.600 динара, са ПДВ, за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 7.200 динара, са ПДВ, за остала лица. У ову цену укључен је часопис „Привредни саветник“ бр. 5/2018.
Важна напомена: НАКНАДА СЕ ОДНОСИ НА ЈЕДНОГ УЧЕСНИКА САВЕТОВАЊА.
Накнада за саветовање може се уплатити на један од текућих рачуна „Привредног саветника“:
160-186875-14, 170-900-30, 205-5686-05 и 220-135317-86. Плаћање се може извршити и на самом саветовању
у готовом.
За улаз на саветовање обавезно понети доказ о уплати накнаде.
За све информације у вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон
(011) 3209-630.

