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Семинар  
Рачуноводствени и порески аспекти 
примјене МСФИ 15 и МСФИ 16 и 
актуелности у примјени директних пореза 

  

Поштовани, 

Задовољство нам је да Вас позовемо на семинар  

„Рачуноводствени и порески аспекти примјене МСФИ 15 и 

МСФИ 16 и актуелности у примјени директних пореза“ који 

ће се одржати у сриједу, 20. новембра 2019. године, од 9.30 

до 14.00 часова, у хотелу Courtyard by Marriott, ул. Првог 

Крајишког Корпуса бр. 33, Бања Лука. 

На семинару ћемо говорити о рачуноводственом моделу за 

признавање прихода (МСФИ 15) и новом моделу за кориснике 

лизинга (МСФИ 16), како са рачуноводственог, тако и са пореског 

аспекта. 

Поред тога, говорићемо и о измјенама Закона о порезу на добит, 

које су ступиле на снагу у 2019. години, као и о осталим 

актуелностима из области директних пореза, укључујући 

упознавање са новим мишљењима Министарства финансија из ове 

области. 

На семинару ће говорити наши порески стручњаци Жарко 

Мионић, руководилац и Мирослав Џабић, руководилац, те 

стручњаци из Сектора ревизије Александар Пекез, виши 

руководилац и Давор Џајић, руководилац. Такође, искуства о 

пореском третману МСФИ 15 и МСФИ 16 у Србији ће нам 



пренијети наш порески стручњак из Deloitte Београд, Милица 

Стублинчевић, руководилац. 

 

Агенда 
 

09:30 – 10:00  Долазак и регистрација учесника 

10:00 – 10.10 
Основне промјене које је увео МСФИ 15 – 

Приходи по основу уговора са купцима 

10:20 – 10:30 Практични примјери примјене МСФИ 15 

10:30 – 10:40 
Основне промјене које уводи МСФИ 16 - 

Лизинг 

10:40 – 11:00 Практични примјери у примјени МСФИ 16 

11:00 – 11.20 
Порески аспекти примјене МСФИ 15 и МСФИ 

16 у Републици Српској 

11:20 – 11:30 
Искуства Deloitte Србија у вези са пореским 

третманом МСФИ 15 и МСФИ 16 

11:30 – 12:00 Пауза 

12:00 – 12:40 
Измјене Закона о порезу на добит и њихов 

ефекат на порески биланс за 2019. годину 

12:40 – 13:00 
Остале актуелности у примјени директних 

пореза 

13:00 – 13:15 
Нова мишљења Министарства финансија из 

области директних пореза 

13:15 – 14:00 Питања и одговори, дискусија 

 

Котизација 

Накнада за учешће на семинару износи 50,00 КМ + ПДВ.  

Накнаду можете уплатити на рачун Deloitte д.о.о. Бања Лука 562-
099-00001310-56 код NLB банке а.д. Бања Лука. 

Сврха уплате: Учешће на семинару 

Молимо Вас да своје учешће потврдите најкасније до 

понедјељка, 18. новембра 2019. године до 16.00 часова. 

Пријаве се подносе на e-mail адресу: dlolic@deloittece.com. 

Напомињемо да је број мјеста на семинару ограничен. 

 

Такође, можете да нам пошаљете путем електронске поште 

приједлоге питања која би била предмет дискусије на 

семинару. 

 

Срдачан поздрав, 

Ранко Травар 
Директор Deloitte d.o.o. Бања Лука 
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У складу са важећим прописима о заштити личних података, интерним процедурама и праксом 

компаније Deloitte д.о.о. Бања Лука, уз настојање да Вас не оптерећујемо додатним обавезама, молимо 

Вас да нас обавијестите само уколико се не слажете да прихватате пријем нашег промотивног 

материјала и пословних обавјештења, и да нисте сагласни да Ваше личне податке (контакте) чувамо и 

користимо у наведене сврхе. |Одјави се| 

 

Deloitte се односи на Deloitte Touche Tohmatsu Limited, правно лице основано у складу са правом 
Уједињеног Краљевства Велике Британије и Сjеверне Ирске (изворно „UK private company limited by 

guarantee”), и мрежу његових чланова, од којих је сваки засебан и самосталан правни субјект. 

Детаљнији опис правне структуре Deloitte Touche Tohmatsu Limited и његових друштава чланова можете 

наћи на веб-страници www.deloitte.com/rs/sr/о-нама. 
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