on line Специјалистички курс
за пореско саветовање
у организацији

ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА
Савремено финансијско пос ловање незамис ливо је без извршавања
пореских обавеза привредних субјеката у складу са важећим законским и
подзаконским прописима који су сложени, обимни и подложни врло честим
изменама и допунама. Комплексност и динамичност српског пореског ам
бијента изискује потребу за сталним стручним усавршавањем и допуњава
њем стечених знања и вештина иновираним и актуелизованим фискалним
захтевима.
Привредни саветник наставља традицију одржавања ускоспецијали
зованих едукативних програма из пореске, рачуноводствене и сродних
материја овог пута у облику посебног специјалистичког курса који је на
мењен лицима која желе да овладају свим тајнама пореских обрачуна као
рачуновође, финансијски руководиоци, спољни консултанти, интерни ре
визори, порески саветници и сл.
Циљ овог специјалистичког курса је практично оспособљавање за ква
литетну, исправну и поуздану примену пореских прописа у Србији.
Курс је практично оријентисан, без много теоријских разматрања, ак
туелан и заснован на важећим пореским и рачуноводственим прописима.
Значајна пажња на обуци усмерава се на питања и практичне проблеме
полазника курса и изналажење оптималних решења која су у складу са ва
жећом српском пореском регулативом.
Квалитет курса огледа се и у чињеници да су предавачи искусни и у
пракси доказани порески експерти у Србији са богатим, вишегодишњим,
консултантским и предавачким искуством на пословима пореске материје.
Поред пореских саветника и уредника Привредног саветника, на курсу као
предавачи учествују и порески стручњаци и саветници из Министарства
финансија.
Фонд часова:
Курс траје 90 часова практичне и теоријске наставе која пружа могућ
ност за добијање практично примењивог образовања из области пореских
прописа, пореске администрације, као и других прописа који су директно
или индиректно везани за пореску материју.
Трајање курса:
Од 8. октобра до 11. децембра 2021. године. Нас тава се одржава
(петком 4 часа – од 16:00 до 19:15 и суботом шест часова – од 9:00 до
14:00) on line преко интернет платформе Zoom. Полазници добијају линк
са лозинком за логовање на курс.

Предавачи:
Привредни саветник – др Ратомир Ћировић, Иван Антић, др Милан
Неговановић, Јована Стојановић, Горан Лазовић и Душан Поповић
Министарство финансија – Ирина Стевановић Гавровић, мр Дејан
Дабетић и Љиљана Петровић
Теме које се обрађују:
● Закон о пореском поступку и пореској администрацији
● Порез на додату вредност
● Порези на имовину
● Порез на доходак грађана
● Порез на добит
● Трансферне цене
● Избегавање двоструког опорезивања
● Опорезивање нерезидентних лица и примена међународних пореских

уговора кроз примере
● Вежбе и студије случајева из праксе
● Фискалне касе
● Локални и остали јавни приходи
● Акцизе
● Пореско планирање као инструмент за законско смањење пореских
обавеза
Цена:
90.000 динара са ПДВ, могућност плаћања у 2 месечне рате.
У цену су укључене презентације предавача које се достављају електронским
путем, као и право на одложено гледање снимка предавања.

За одржавање курса потребно је да се минимално пријави 20 полазника.
Пријављивање на курс врши се на један од следећих начина:
– путем интернета, попуњавањем електронске пријаве на сајт у При
вредног саветника: www.privsav.rs. Линк се налази на насловној страници
у рубрици Актуелно, као и у менију Образовни центар;
– преузимањем обрасца пријаве на сајту Привредног саветника и слањем
попуњене пријаве на e-mail: nenad.stokovic@privsav.rs.
Контакт телефони: (011) 3209-645, 3209-646, 3209-630 или на e-mail адресу:
nenad.stokovic@privsav.rs.

