
 
 

 

од  09.00 – 10.00 часова 

 Евидентирање учесника и подела материјала  

П  Р  О  Г  Р  А  М 

I део  
                                                                            од 10.00 – 11.30 часова 

1. НОВА ПРАВИЛА У ЕВИДЕНЦИЈИ О ПДВ-у  
 Подаци од значаја за правилно обрачунавање ПДВ, 
 Промет добара и услуга за који је прописано пореско ослобођење са правом на одбитак претход-

ног пореза односно без права на одбитак претходног пореза, 
 Опорезиви промет добара и услуга, увоз добара, набавке од пољопривредника, промет добара у 

иностранству...). 

2.  САДРЖАЈ ОПШТЕ И ПОСЕБНЕ  ЕВИДЕНЦИЈЕ ПДВ 
 Опште евиденције појединих  врста промета: промет добара која се отпремају у иностранство, 

опорезиви промет добара и услуга, промет  услуга из члана 25. Закона о ПДВ (промет услуга 
образовања, културе, социјалне заштите, здравствене заштите, услуге туристичких агенција, 
пољопривредника...), 

 Посебне евидeнције (промет секундарних сировина, промет на основу система наплате...) 
 

од 11.30 – 12.00 часова 
 Пауза за кафу    

 

II део 
                                                                           од 12.00 – 13.30 часова 
 
 3. НОВИ ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ – НАЧИН ИЗРАДЕ, ОБЛИК И САДРЖИНА 

 Уношење податакa из евиденције ПДВ у Образац ПОПДВ – ПРЕГЛЕД ОБРАЧУНА ПДВ. 
 Повезивање података из прегледа обрачуна ПДВ са пореском пријавом ПППДВ. 

4. ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА КРОЗ ПРАКТИЧАН ПРИМЕР  

 

од 13.30 – 14.30 часова 

 Послужење и кафа  

 

III део 
14.30 – 16.00 часова 

5. ПОДНОШЕЊЕ ПРЕГЛЕДА ОБРАЧУНА ПДВ – ОБРАЗАЦ ПОПДВ ЕЛЕКТРОНСКИ ПУТЕМ НА ПОРТАЛУ 
ПОРЕСКЕ УПРАВЕ  

6. ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА 

7. ПРИМЕНА ПРАВИЛНИКА КРОЗ ПРАКТИЧАН  ПРИМЕР – за буџетске кориснике. 

8. СЕРТИФИКАЦИЈА УЧЕСНИКА НА ОСНОВУ УСВОЈЕНИХ ЗНАЊА И ВЕШТИНА (подела сертификата)  
 

  Презентација софтверског решења  
Процедура предаје ПДВ пријаве   

 
 ЕДУКАТОРИ:  



 
 

Ирина Стевановић Гавровић,  Министарствo финансија – руководилац Групе за порез на додату вредност и 
Зорица Кузмановић, одговорни уредник  за порезе у Образовном информатору  

 Модератори семинара:  
Снежана Ерак Лукач, стручни консултант за привредно рачуноводство, Војкан Станковић ИТ 
подршка и Маја Ковачевић, маркетинг 

ПРИЈАВА И УСЛОВИ УЧЕШЋА 
    ● Пријављивање се врши слањем ПРИЈАВЕ на мејл korisnickiservis@obrazovni.rs, путем on-line формулара на 

адреси: www.obrazovni.rs или на факс: 011/3286-494. Детаљније информације можете добити на телефоне: 
011/3286-542, 2624-434 или 063/688-354.   

 КОТИЗАЦИЈА    

- За претплатнике на комплет часописа Образовног информатора: 9.800,00 дин.  

- За остале учеснике: 12.500,00 дин. 

Котизација ОБУХВАТА: стручни материјал, кафу и послужење у паузама, као и сертификат о похађању 
семинара.  

* Све наведене цене су са урачунатим ПДВ-ом.  
 

 

Не заборавите!!! 
Своје учешће пријавите најкасније до петка, 10.11.2017. (до 14.00 часова),  

због ограниченог броја учесника. Уплату котизације извршите такође до овог рока. 
          
 
 

http://www.obrazovni.rs/uploads/PRIJAVA_XIX_SUSRETI_USTANOVA_2017.pdf
http://www.obrazovni.rs/

