ФИНРАР – ФИН АНСИЈЕ, РАЧУНО ВОДСТВО, РЕВИЗ ИЈА
Часопис Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске

СЕМИНАР
на тему

ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВНИХ
СУБЈЕКАТА У РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ
-АГЕНДА–
НОВИНЕ КОЈЕ ПРЕДВИЂА ЗАКОН О ИНСПЕКЦИЈАМА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ
Проф. др Јелена Пољашевић, Економски факултет, Бања Лука;






Успостављање заједничког информационог система за координацију различитих инспекцијских
тијела - Координација између Инспектората, МУП-а и Пореске управе;
Проблем преклапања инспекцијских контрола код субјеката надзора од стране два нивоа
(републичке и локалне инспекције);
Проширење овлашћења инспектора у поступку утврђивања чињеничног стања у поступку
контроле;
Инспектор за посебан надзор и контролу – увођење нове категорије инспектора и могућност
вршења поновног инспекцијског прегледа;
Службене и савјетодавне посјете новооснованим субјектима као нова инспекцијска пракса.

ЗАКОН О ПОРЕСКОМ ПОСТУПКУ РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ У ПРАКСИ
Перса Паић, Пореска Управа РС





Посебне контроле у надлежности Пореске управе;
Права и обавезе пореских обвезника у поступку пореске контроле;
Записник о контроли;
Нацрт новог Закона о пореском поступку Републике Српске.

ИНСПЕКЦИЈСКИ НАДЗОР ПРИМЈЕНЕ ЗАКОНА О РАДУ
Радмила Пузић, Инспекторат Републике Српске












Најчешће прекршаји послодаваца у области радних односа;
Инспекцијски преглед (врсте инспекцијских контрола, управне и репресивне мјере);
Обавезе субјекта надзора у процесу контроле;
Измјене садржаја уговора о раду;
Припадајућа права у вези неприхватања анекса уговора о раду;
Распоред радника на друго радно мјесто и упућивање на рад код другог послодавца;
Шта све треба да садржи персонални досије радника;
Евиденција о дневној присутности на раду, уручење истих, приговор послодавцу;
Посебна заштита болесних и инвалидних радника;
Начин образовања ученика код послодавца (шта треба да ученику обезбједи послодавац,
садржај уговора, начин раскидања уговора);
Упућивање радника на оспособљавање и стручно усавршавање.

РАЧУНОВОДСТВЕНИ ОБУХВАТ ПРИМАЊА ИЗ И ВАН РАДНОГ ОДНОСА
Проф. др Душко Шњегота, Економски факултет, Бања Лука

Бања Лука, хотел Јелена
18. новембар 2019.
Почетак 10:30 часова

.

Носиоци професионално-стручних
звања присуством на овом семинару
остварују 5 часова КПЕ у складу са
Правилником о континуираној
едукацији (број: 640/09 од 21.12.2009.
године).

Мирка Ковачевића 13А, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефони:(051) 431-260, 461-270, Факс:(051) 430-200, web:www.finrar-casopis.org, e-mail:redakcija@finrar-casopis.org
Жиро рачуни: НЛБ Развојна банка а.д.: 562-099-00001664-61, Нова банка а.д.: 555-007-00005514-11,
UniCredit bank а.д.: 551-001-00010880-78, Сбербанк а.д.: 567-162-11000372-78,
ЈИБ: 4400931760001, ИБ: 400931760001, МБ: 1922351

ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ УЧЕШЋА
Овим неопозиво пријављујем учешће на семинару

„ПРАКТИЧНИ АСПЕКТИ КОНТРОЛЕ ПОСЛОВНИХ СУБЈЕКАТА У
РЕПУБЛИЦИ СРПСКОЈ“
које ће се одржати 18.11.2019. године у Бања Луци - хотел Јелена (ТЦ Емпориум) са
почетком у 1030 часова.
1. Презиме и име учесника
___________________________________________________________
2. Презиме и име учесника
___________________________________________________________
3. Презиме и име учесника
___________________________________________________________
4. Презиме и име учесника
___________________________________________________________
5. Презиме и име учесника
___________________________________________________________
Котизација за учешће на семинару износи 150,00 КМ (са ПДВ-ом) по учеснику.
Уплату котизације можете извршити на жиро рачуне Финрар д.о.о. код:
Нове банке:
555-007-00005514-11; НЛБ Развојне банке: 562-099-00001664-61
Аддико банка: 552-002-00015366-39
Назив предузећа (установе)_________________________________________________________
Улица и брoj_____________________________________________________________________
Поштански број и мјесто___________________________________________________________
Контакт телефон__________________________________________________________________
Е-mail___________________________________________________________________________

У _____________________________
Дана, ___________2019. године

МП.

_______________________
(потпис)

Ваша питања на која желите да добијете одговор на семинару можете послати на доље
наведени e-mail до 15.11.2019. године.
Попуњену и овјерену пријаву доставите на наш факс број: 051/430-200 или на e-mail:
sinisa.erceg@srrrs.org. Уплату котизације извршити најкасније до 16.11.2019. године. За све
додатне информације можете се обратити координатору предметног семинара Синиши Ерцегу
сваки радни дан у периоду 8-1600 часова на број телефона: 051/431-260.

