Привредни саветник
организује

САВЕТОВАЊЕ

ПРИМЕНА НОВИХ РАЧУНОВОДСТВЕНИХ, ПОРЕСКИХ
И ТРГОВИНСКИХ ПРОПИСА
 НОВИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ПРОПИСИ
 Нови Закон о рачуноводству који се примењује од 1. јануара 2020. године –
измене и новине које доноси
 Нови Закон о ревизији који се примењује од 1. јануара 2020. године – измене
и новине које доноси
 Примена нових МСФИ и измењених и допуњених МРС/МСФИ који ће бити
објављени у „Службеном гласнику РС“
 НОВИ ПОРЕСКИ ПРОПИСИ
 Усвојене измене и допуне Закона о ПДВ и подзаконских прописа
 Предлог измена и допуна Закона о порезу на доходак грађана, Закона о порезу на
добит правних лица и Закона о доприносима за обавезно социјално осигурање,
које ће се примењивати од 1. јануара 2020. године
 НОВИ ТРГОВИНСКИ ПРОПИСИ
 Примена новог Закона о трговини – новине и најчешће постављана питања и
дилеме у пракси
 Измене и допуне Закона о електронској трговини
 ОСТАЛЕ АКТУЕЛНЕ ТЕМЕ
 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА


ВРЊАЧКА БАЊА
ШАБАЦ
НИШ
БЕОГРАД
КРАГУЈЕВАЦ
ВАЉЕВО
НОВИ САД
Чачак
Суботица
УЖИЦЕ

Хотел „Solaris“
Шабачко позориште, Карађорђева 22
Народно позориште
Сава Центар
Хотел „Шумарице“ – плава сала
Универзитет „Singidunum“ – Железничка 5
Хотел „Парк“
Градска библиотека
Хотел „Галерија“
Биоскоп „АРТ“, Петра Ћеловића 4

21. октобар 2019.
22. октобар 2019.
23. октобар 2019.
24. октобар 2019.
25. октобар 2019.

Саветовање у свим местима почиње у 9,00 сати.

Материјал за саветовање је часопис „Привредни саветник“ бр. 18 и 19/2019.
Накнада за учешће на саветовању износи:
– 6.000 динара, са ПДВ, за претплатнике на часопис „Привредни саветник“;
– 12.000 динара, са ПДВ, за остала лица. У ову цену укључен је часопис „Привредни саветник“ бр.
18 и 19/2019.
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.
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.

