СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ
У оквиру реформе пореског система Републике Србије, која је започета у 2001. години, донети су
потпуно нови порески закони. Радикалне промене извршене су нарочито доношењем Закона о пореском
поступку и пореској администрацији и Закона о порезу на додату вредност. Имајући у виду комплексност
законске регулативе којом се уређује област јавних прихода, пред пореску администрацију и пореске
обвезнике стављају се нови задаци. Пореским стручњацима неопходна су нова знања и искуства која су
потребна да би се порески прописи могли оптимално спроводити. Ови стручњаци треба да буду свестрано
оспособљени како би могли компетентно да обављају пореске послове.
Да би порески обвезници могли да искористе не мала права која им по прописима припадају, као
и да извршавају обавезе у законом прописаним роковима, неопходни су им порески савети од стране
стручњака који су стекли специјализована знања из области материјалних и процесних пореских прописа,
као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју (прописи из области
рачуноводства и ревизије, прекршајно и кривично законодавство и др.).
Услед великог интересовања и потребе привреде за овим видом пословне едукације
и усавршавања
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СПЕЦИЈАЛИСТИЧКУ ОБУКУ ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ
Циљ специјалистичке обуке је да се обезбеди квалитетно и ефикасно оспособљавање кадрова
за рад на примени пореских прописа, односно за рад у пореској администрацији, за рад на пореским
пословима у привредним друштвима и у институцијама и организацијама јавног сектора, као и за обав
љање послова пореског саветовања.
У току обуке учесници ће пролазити кроз интензивни интерактивни рад, који ће им омогућити да
добију заокружено специјалистичко образовање из пореске материје. Поред теоријских, са кандидатима
ће се расправљати и практична питања која се односе на поступак утврђивања, наплате и контроле јавних
прихода.
Специјалистичка обука се реализује кроз 120 часова практичне и теоријске наставе која пружа
могућност за добијање заокруженог специјалистичког образовања из области пореских прописа и пореске
администрације, као и других прописа који су директно или индиректно везани за пореску материју.
У оквиру обуке, кроз оптималан однос практичне и теоријске наставе, проучаваће се следеће области:
● ПОРЕСКИ СИСТЕМ И ПОРЕСКА ПОЛИТИКА
● АКЦИЗЕ
● ПОРЕЗ НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
● ПОРЕЗ НА ДОХОДАК ГРАЂАНА
● ПОРЕЗИ НА ИМОВИНУ
● ПОРЕЗИ

НА УПОТРЕБУ, ДРЖАЊЕ И НОШЕЊЕ ДОБАРА, ПОРЕЗ НА ПРЕМИЈЕ НЕЖИВОТНИХ

ОСИГУРАЊА, ТАКСЕ, НАКНАДЕ, САМОДОПРИНОС, ЈАВНИ ЗАЈМОВИ И ОСТАЛИ ЈАВНИ ПРИХОДИ
● ФИСКАЛНЕ КАСЕ
● ПОРЕЗ НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА

● ПОРЕЗИ, ДОПРИНОСИ И ДРУГЕ ТАКСЕ И НАКНАДЕ НА ПРИХОДЕ ОД САМОСТАЛНЕ ДЕЛАТНОСТИ
● РАЧУНОВОДСТВО
● ПРИМЕНА МСФИ У СРБИЈИ
● АНАЛИЗА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА
● ФРИЗИРАЊЕ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА, ЗЛОУПОТРЕБЕ У РАЧУНОВОДСТВУ И ЊИХОВО

ОТКРИВАЊЕ
● ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
● УПРАВНИ СПОР У ПОРЕСКИМ СТВАРИМА
● ПОРЕСКИ ПРЕКРШАЈИ И ПОРЕСКА КРИВИЧНА ДЕЛА
● ПРВОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
● ДРУГОСТЕПЕНИ ПОРЕСКИ ПОСТУПАК
● ЛИКВИДАЦИЈА И СТАТУСНЕ ПРОМЕНЕ – РАЧУНОВОДСТВЕНИ И ПОРЕСКИ АСПЕКТИ
● ПОРЕСКЕ ОЛАКШИЦЕ У СРБИЈИ
● ИЗБЕГАВАЊЕ ДВОСТРУКОГ ОПОРЕЗИВАЊА
● ПОРЕСКО ПЛАНИРАЊЕ КАО ИНСТРУМЕНТ ЗА ЗАКОНСКО СМАЊЕЊЕ ПОРЕСКИХ ОБАВЕЗА
● ХАРМОНИЗАЦИЈА ПОРЕСКОГ ЗАКОНОДАВСТВА СРБИЈЕ СА ПОРЕСКИМ ПРАВОМ ЕУ

Литература: Обука ће бити пропраћена стручном литературом.
Програм специјалистичке обуке реализују предавачи / експерти из области пореског права и пореске
администрације:
– универзитетски професори: проф. др Мирко Кулић, проф. др Хасиба Хрустић, проф. мр Мирјана
Медојевић;
– државни порески службеници: Ирина Стевановић Гавровић, мр Дејан Дабетић – МИНИСТАРСТВО
ФИНАНСИЈА;
– представници ПОРЕСКЕ УПРАВЕ;
– специјалисти за пореско саветовање ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА: др Ратомир Ћировић, др Милан
Неговановић, Иван Антић, Снежана Анџић, као и саветници Филип Чубрић и мр Словенко Бркић;
– саветник за порески систем и директор Центра за економску политику, преструктурирање и развој
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА, Снежана Величковић.
Котизација: 100.000 динара + ПДВ, могућност плаћања у 2 месечне рате.
Почетак наставе: 16. март 2012. године, пријављивање до 14. марта 2012. године.
Настава се одржава петком од 16.30 до 19.45 и суботом од 9.00 до 14.15 у Привредној комори
Београда, Кнеза Милоша 12 сала IVа, Београд.
У циљу одржавања високог квалитета рада, број полазника је ограничен. Преузимање програма
након пријављивања: Привредна комора Београда, Центар за пословно образовање и унапређење
квалитета.
Детаљније информације се могу добити преко телефона Привредне коморе Београда на бројеве:
– 011/ 3625-149 и 064/8760-012, контакт особа: Снежана Величковић, директор Центра за економску
политику, преструктурирање и развој, и
– 011/3619-472, контакт особе: Барбара Станишић, директор Центра за пословно образовање и унапређење квалитета и Ненад Костић, самостални стручни сарадник, локал: 174.
Верујемо да ћете препознати значај едукације у овој области.
ПРЕДСЕДНИК
ПРИВРЕДНЕ КОМОРЕ БЕОГРАДА
др Милан Јанковић, с.р.
Прилог: Пријава

ПРИВРЕДНА КОМОРА БЕОГРАДА
Пријавни лист

СПЕЦИЈАЛИСТИЧКА ОБУКА ЗА ПОРЕСКО САВЕТОВАЊЕ
КАДА: 16.03.2012.

ГДЕ: Привредна комора Београда, Кнеза Милоша 12 – сала IVа, 11000 Београд
Телефон: 3619-472; 2642-966 Фаx: 3618-003 E-mail: treningkom@kombeg.org.rs Уколико се не пријави
довољан број полазника, Привредна комора Београда задржава право да откаже обуку.
Уплата котизације у износу од 100.000,00 + ПДВ на текући рачун Привредне коморе Београда,
Поштанска штедионица 200-2209130101000-09
Молимо Вас да попуните пријавни лист са подацима о привредном субјекту/установи и подацима о
полазницима.

ПОДАЦИ О ПРИВРЕДНОМ СУБЈЕКТУ / УСТАНОВИ
Пословно име:
Адреса / Место / Општина:
ПИБ:
Телефон:

факс:

е-маил:

Директор / власник:
ПОДАЦИ О ПОЛАЗНИЦИМА КОЈИ СЕ УПУЋУЈУ ОД СТРАНЕ ПРИВРЕДНОГ СУБЈЕКТА/УСТАНОВЕ
Име

Датум:

Презиме

Функција

е- маил

Телефон –
Мобилни телефон

Одобрио:
Ваши подаци су нам потребни како бисмо одржавали сталну сарадњу са Вама
и редовно Вас информисали о организовању семинара, курсева и других образовних облика
у Привредној комори Београда

„Будућност немају они који знају, већ они који хоће да уче“
Peter F. Drucker

