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ɋȺȼȿɌɈȼȺȵȿ
ɧɚɬɟɦɭ
ɋȺɋɌȺȼȴȺȵȿȽɈȾɂɒȵɂɏɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɏɂɁȼȿɒɌȺȳȺɈȻɊȺɑɍɇ
ɉɈɊȿɁȺɇȺȾɈȻɂɌɁȺȽɈȾɂɇɍɂɈɋɌȺɅȿȺɄɌɍȿɅɇɈɋɌɂ
ȾȺɌɍɆɂɂɆȿɋɌȺɈȾɊɀȺȼȺȵȺɋȺȼȿɌɈȼȺȵȺ
ЗРЕЊАНИН
ЧАЧАК
ЗАЈЕЧАР
НОВИ САД
УЖИЦЕ
НИШ
БЕОГРАД
ВРЊАЧКА БАЊА
СУБОТИЦА
ВРАЊЕ
СЕНТА
ШАБАЦ
ВАЉЕВО
НОВИ ПАЗАР
КРАГУЈЕВАЦ

Хотел „Војводина“
Хотел „Морава“
Хотел „Србија“
Хотел „Парк“
Биоскоп „Арт“, Петра Ћеловића 4
Дом Војске
Дом синдиката – велика сала
Хотел „Бреза“
Скупштина општине – нова зграда
Економско-трговинска школа, Есперанто бб
Хотел „Royal“
Економско-трговинска школа, Масарикова 29
Хотел „Гранд“
Хотел „Atlas“
Хотел „Крагујевац“

23. и 24. јануар 2012.
25, 26. и 27. јануар 2012.
25. и 26. јануар 2012.
30, 31. јануар и 1. фебруар 2012.
30. и 31. јануар 2012.
1. и 2. фебруар 2012.
2. и 3. фебруар 2012.
6. и 7. фебруар 2012.
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Врста образаца

Цена за
куповину на
саветовању*)

Цена за
доставу
поштом

1

Велика, срeдња и мала правна лица која примењују МРС/МСФИ
(предузећа, задруге и друга правна лица)

900,00

950,00

2

Мала правна лица која не примењују МРС/МСФИ
(предузећа, задруге и друга правна лица)

800,00

850,00

3

Предузетници који воде двојно књиговодство

700,00

750,00

4

Предузетници који воде просто књиговодство

600,00

700,00

5

Берзе и брокерско-дилерска друштва

900,00

950,00

6

Буџетски корисници

800,00

850,00

Ɉɜɚɰɟɧɚɜɚɠɢɡɚɭɩɥɚɬɟɩɪɟɤɨɬɟɤɭʄɟɝɪɚɱɭɧɚɚɤɨɫɟɨɛɪɚɫɰɢɩɪɟɭɡɢɦɚʁɭɧɚɫɟɦɢɧɚɪɭ

Ɂɛɨɝɨɬɟɠɚɧɢɯɭɫɥɨɜɚɞɨɫɬɚɜɟɨɛɪɚɡɚɰɚɩɪɟɩɨɪɭɱɭʁɟɦɨɭɱɟɫɧɢɰɢɦɚɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚɞɚɨɛɪɚɫɰɟɤɭɩɭʁɭɭ
ɦɟɫɬɢɦɚɫɚɜɟɬɨɜɚʃɚ

ɉɊɈȽɊȺɆɋȺȼȿɌɈȼȺȵȺ
ɨɞʁɚɧɭɚɪɚɞɨɮɟɛɪɭɚɪɚɝɨɞɢɧɟ

ȽɈȾɂɒȵɂɎɂɇȺɇɋɂȳɋɄɂɂɁȼȿɒɌȺȳɂɈȻɊȺɑɍɇɉɈɊȿɁȺ
ɇȺȾɈȻɂɌɁȺȽɈȾɂɇɍɂɈɋɌȺɅȿȺɄɌɍȿɅɇȿɌȿɆȿ
Први дан
1. Отварање саветовања, актуелне теме и нови прописи

9,00 – 9,30

– Усклађивање са новим Законом о привредним друштвима
– Измене и допуне Закона о пореском поступку и пореској администрацији
– Актуелна питања из области ПДВ
– Остали нови законски и подзаконски прописи
2. Годишњи финансијски извештај за 2011. годину

9,30 – 11,00

– Процењивање позиција Биланса стања и Биланса успеха (нематеријална улагања, некретнине,
постројења и опрема, залихе, финансијска средства, пласмани, обавезе, приходи и расходи)
– Примена МРС/МСФИ (утврђивање одложених пореза у складу са МРС 12, утврђивање резервисања за отпремнине и друге накнаде запосленима према МРС 19, обезвређење имовине и др.)
– Специфичности код малих правних лица и предузетника који не примењују МСФИ
Пауза

11,00 – 11,30

3. Обавезни обрачуни по годишњем рачуну за 2011. годину (обрачун рачуноводствене и пореске амортизације, обрачун набавне вредности продате робе, обрачун залиха недовршене
производње и готових производа

11,30 – 13,00

4. Састављање образаца финансијских извештаја, достављање и регистрација годишњих
финансијских извештаја

13,00 – 13,30

5. Утврђивање резултата, расподела добити и покриће губитка

13,30 – 14,00

Други дан
1. Утврђивање пореза на добит за 2011. годину

9,00 – 11,00

– Порески биланс за привредна друштва и предузетнике
– Трансферне цене и обрачун камата ван дохвата руке
– Капитални добици и губици
– Попуњавање образаца ПК и ПК 1 за порески кредит за улагања у основна средства
Пауза
2. Специфичности састављања финансијских извештаја и обрачуна пореза на добит за друга
правна лица
3. Одговори на питања

11,00 -11,30
11,30 – 12,30
12,30 –

Трећи дан (у Београду и Новом Саду)
1. Одговори на питања

9,00 –
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ɍɱɟɲʄɟɧɚɫɚɜɟɬɨɜɚʃɭɛɢʄɟɨɦɨɝɭʄɟɧɨɫɚɦɨɧɚɨɫɧɨɜɭɭɥɚɡɧɢɰɟɡɚɫɚɜɟɬɨɜɚʃɟɤɨʁɚɫɟɧɚɥɚɡɢ
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