ЈЕДНОДНЕВНИ ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)
на тему

КОНТРОЛА ДЕВИЗНОГ ПОСЛОВАЊА
РЕЗИДЕНАТА И НЕРЕЗИДЕНАТА
Циљ овог вебинара је да слушаоце детаљно упозна са свим облицима контроле девизног по
словања, с тим што се посебно указује на оне тачке код различитих врста девизних послова које су
најчешће предмет контроле. Посебан акценат ставља се на новине у овој области које се примењују
од 1. априла 2021. године.
Циљна група су лица која обављају спољнотрговинске послове и лица која су непосредно анга
жована на девизним пословима, као и финансијски руководиоци у субјектима који у свом пословању
имају спољноекономску и девизну компоненту.
TEME:
● Платни промет са иностранством (са посебним акцентом на новине које се у овој области

примењују од 1. априла 2021. године)
● Плаћање и наплаћивање у девизама у земљи
● Девизни рачуни резидената у иностранству и нерезидената у Србији и држање девиза
од стране резидената на рачунима у иностранству (примери најчешћих грешака у овој
области)
● Кредитни послови са иностранством (примери најчешћих грешака код кредитних
послова са иностранством)
● Компензациони послови, цесија и агигнација са иностранством
● Пребијање дуговања и потраживања по основу спољнотрговинског промета робе и
услуга и по основу кредитних послова са иностранством
● Непосредна контрола девизног пословања од стране НБС
● Остала битна питања у вези са девизним пословањем
● Одговори на питања
Предавачи: Тијана Павловић и Андрија Јовичић

Преко интернет платформе Zoom

26. новембар 2021. године

Почетак у 9,00 часова
Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике, а 15.000
динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.
У износ накнаде укључени су и презентације предавача у PDF формату, као и право на
одложено гледање снимка вебинара.
Пријављивање на вебинар врши се попуњавањем и слањем пријаве преко сајта www.privsav.rs,
а претплатници се могу пријавити и путем посебног циркуларног мејла који су добили у вези са овим
вебинаром.
Након пријављивања полазник добија линк за регистрацију и параметре за логовање за
присуствовање вебинару.
Детаљне информације можете добити на тел: 011/3209-645, 011/3209-646 и 011/3209-630 или на
мејл nenad.stokovic@privsav.rs.
У случају проблема са логовањем и других техничких проблема можете нам се обратити на мејл
podrska@privsav.rs или на тел. 011/3209-656.

