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намењено ИНДИРЕКТНИМ КОРИСНИЦИМА БУЏЕТСКИХ СРЕДСТАВА  КОРИСНИЦИМА СРЕДСТАВА РЕПУБЛИЧКОГ 
ФОНДА ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРАЊЕ  ДРУГИМ ПРАВНИМ ЛИЦИМА (СИНДИКАТИ, УДРУЖЕЊА, ФОНДАЦИЈЕ) 

 
 

П Р О Г Р А М  
Евидентирање учесника (од 9.30 – 10.00 часова) 

 
 

I. ДЕО 
 (од 10.00 – 11.30 часова) 

 
 ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ 
 Инструкције за израду годишњих финансијских извештаја индиректних буџетских 

корисника и корисника средстава РФЗО 
− Припремне радње (попис, обрачун амортизације, усаглашавање пословних књига...) 
− Провера билансне равнотеже 
− Утврђивање резултата 
− Попуњавање и предаја образаца годишњих финансијских извештаја 
− Затварање пословних књига 
− Отварање пословних књига за 2018. годину 

 УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕДОБИТНИХ 
ОРГАНИЗАЦИЈА 

− Састављање  пореског биланса и подношење пореске пријаве за порез на добит  за 2017. 
годину за буџетске кориснике и кориснике средстава РФЗО 
 

 ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 

Пауза (од 11.30 – 12.00 часова) 
 
 

једнодневнo  
САВЕТОВАЊЕ 

на тему  

ИЗРАДА ГОДИШЊЕГ ФИНАНСИЈСКОГ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ 
и 

АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ  
ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА 

БЕСПЛАТНО ЗА ПРЕТПЛАТНИКЕ!!! 

Цара Лазара 5A, 11000 Београд  011 3286 489  011 2624 434 www.obrazovni.rs 
 

 

http://www.obrazovni.rs/


II. ДЕО  
(од 12.00 – 13.30 часова) 

 
 АКТУЕЛНОСТИ У ФИНАНСИЈСКОМ ПОСЛОВАЊУ ЈАВНОГ СЕКТОРА  
 Новине у обрачуну и исплати плата и других примања у јавном сектору – могућности исплате 

појединих примања у складу са Законом о буџету РС за 2018. годину, примена нових основица за 
плате, минимална зарада у 2018. години ...)  
 Новине у примени пореских порписа (ПДВ, порез на добит, порез на доходак грађана)  
 Новине у буџетском систему (Комисија за примену МРС-ЈС, примена одредби ЗОБС о садржају за-

вршног рачуна, оснивање Савета за унапређење програмске структуре буџета, приоритети у извр-
шавању расхода, укидање подрачуна установама културе на републичком нивоу и установама за 
извршење кривичних санкција) 
 Новине у РИНО (обавеза уноса фактура у Регистар фактура) 
 Доношење финансијских планова буџетских корисника за 2018. годину (рокови, начин усагла-

шавања предлога са додељеним средствима) 

Пауза (од 13.30 – 13.45 часова) 
 

III. ДЕО 
(од 13.45 – 15.00 часова) 

 ИЗРАДА ГОДИШЊИХ ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЕШТАЈА ЗА 2017. ГОДИНУ ДРУГИХ ПРАВНИХ 
ЛИЦА (синдикати, удружења, фондације) 
− Утврђивање резултата, припрема и предаја финансијских извештаја  

 
 УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ДОБИТ ПРАВНИХ ЛИЦА – НЕДОБИТНИХ ОРГАНИЗАЦИЈА 

− Састављање  пореског биланса и подношење пореске пријаве за порез на добит  за 2017. годину за 
друга правна лица 
 

  ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 
 
 

РАСПОРЕД ОДРЖАВАЊА САВЕТОВАЊА  

(Сва саветовања почињу у 10.00 часова) 

БЕОГРАД  17. јануар (среда) Хотел Палас. Топличин венац 23  

УЖИЦЕ 18. јануар (четвртак) Велика сала Градске куће, Димитрија Туцовића 52 

ПОЖАРЕВАЦ 23. јануар (уторак) Пожаревачка гимназија Симе Симића 2 

ШАБАЦ 24. јануар (среда)  
Висока школа струковних  студија за образовање 

васпитача, Добропољска 5 

НОВИ САД 25. јануар (четвртак) 
Спортски пословни центар, амфитеатар СПЕНС, Сутјеска 

2  

СОМБОР 26. јануар (петак) Геронтолошки центар, Првомајски булевар бб  

НИШ 29. јануар (понедељак) Геронтолошки центар Ниш, Радних бригада бр. 15 

ВАЉЕВО 31. јануар (среда) Висока пословна школа , Вука Караџића 3А 

КРАГУЈЕВАЦ 31. јануар (среда) Друга гимназија, Ђуре Пуцара Старог 2 

  
 



 
 Услови учешћа:  
 
Уплатом котизације у износу од 5.900,00 динара (урачунат ПДВ) најкасније до 12.1.2018. на текући рачун: 220-
31313-49; 355-1006799-20; 285-0014063160001-95 обезбеђујете учешће на Саветовању. За претплатнике на 
Комплет часописа Саветовање је БЕСПЛАТНО, а ако се у међувремену претплатите, стичете право учешћа на овом 
Саветовању по условима као за претплатнике. 
Пријава учешћа је ОБАВЕЗНА, а може се извршити достављањем попуњене пријаве факсом (011)361-51-00, 361-
48-58, мејлом korisnickiservis@obrazovni.rs или електронском пријавом на сајту www.obrazovni.rs.        

 Предавачи су саветници – уредници НИП „Образовни информатор” и сарадници из Канцеларија за едукацију 
буџетских корисника   

 Материјал за семинар је број 2-3/2018.  часописа „Буџетско рачуноводство”.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗНАК ПОУЗДАНИХ ИНФОРМАЦИЈА 


