„Привредни саветник“ организује

СЕМИНАР
на тему

ПРИМЕНА НОВИХ ПРОПИСА
О ДЕВИЗНОМ ПОСЛОВАЊУ
МЕСТА И ДАТУМИ ОДРЖАВАЊА:

БЕОГРАД

Образовни центар Привредног саветника
Бул. краља Александра 86 – V спрат, сала 501

29. мај 2012. године

НОВИ САД

Хотел ЦЕНТАР, ул. Успенска бр. 1

31. мај 2012. године

Семинар почиње у 9,00 часова

•
•
•
•
•

ПРОГРАМ СЕМИНАРА:

Новине према изменама и допунама Закона о девизном пословању
Нови подзаконски акти усвојени ради спровођења Закона
Евидентирање кредитних послова са иностранством
Компензација, цесија и асигнација у пословању са иностранством
Пребијање дуговања и потраживања по основу кредитних послова са иностранством
у девизама
• Пребијање дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета
робе и услуга
• Контрола девизног пословања резидената и нерезидената
• Вођења књиге контролника извоза и увоза и наплате и плаћања
• Одговори на питања
Накнада за учешће на семинару износи 9.000 динара плус ПДВ.
У цену накнаде укључени су: учешће на семинару, писани материјал и консултације са предавачима.
Накнада за семинар може се уплатити на један од текућих рачуна Привредног саветника: 205-5686-05,
170-900-30, 160-186875-14, о чему на семинару треба предати доказ. Плаћање се може извршити и на са
мом семинару, у готовом или чеком.
У вези са уплатом накнаде учесници се могу обратити служби претплате на телефон (011) 3209-630
или на мејл: nenad.stokovic@privsav.rs како би на време добили рачун за своју уплату и избегли гужву пре
почетка семинара.
Пријављивање се може извршити и директно на сајту Привредног саветника кликом на овај линк.
Измене и допуне Закона о девизном пословању („Службени гласник РС“ бр. 31/2011) које су ступиле
на снагу 17. маја 2011. године донеле су значајан број новина у области девизног пословања.
Након ступања на снагу измена и допуна Закона до краја 2011. донет је низ подзаконских аката за спрово
ђење Закона међу којима се посебно издвајају Одлука о евидентирању кредитних послова са иностранством
(„Службени гласник РС“ бр. 85/2011), Упутство о попуњавању образаца за евидентирање кредитних посло
ва са иностранством; затим Одлука о условима и начину обављања кредитних послова са иностранством у
динарима („Службени гласник РС“ 85/2011), измене и допуне Упутства за спровођење Одлуке о условима и
начину обављања платног промета са иностранством („Службени гласник РС“ бр. 92/2011) и још неке одлуке.
У 2012. години настављено је даље усаглашавање спроведбених прописа из области девизног послова
ња усвајањем Уредбе о условима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу кредитних посло
ва са иностранством („Службени гласник РС“ бр. 99/2011).
У марту 2012. заокружен је правни оквир доношењем два битна подзаконска акта: (а) Уредбе о усло
вима и начину пребијања дуговања и потраживања по основу реализованог спољнотрговинског промета
робе и услуга и извештавању Девизног инспектората о пребијању („Службени гласник РС“ 14/2012), и (б)
Уредбе о изменама и допунама Уредбе о контроли девизног пословања резидената и нерезидената („Слу
жбени гласник РС“ бр 15/2012).
Будући да се ради о важној тематици која је нормативно уређена значајним бројем прописа донесених
у различито време, постоји потреба да се на једном месту обједине, одговори на дилеме и спорна питања
која се појављују у пракси и да се пружи неопходна стручна помоћ за њихову правилну примену.

