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Цара Лазара 5А, Београд, п.фах 25
Тел/факс: 011/3286 489; 3286 494 

Тек. рачуни: 265-1630310006149-98, 220-31313-49,  
355-1006799-20, 285-0014063160001-95  

ПИБ: 100037959, Шифра делатности: 8560, Матични број: 17196707

oрганизује  једнодневни СЕМИНАР

„НОВИНЕ У ПРИМЕНИ ЗАКОНА О ПОРЕЗИМА  
НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ”

(ПОРЕЗ НА ИМОВИНУ У ,,СТАТИЦИ’’ • ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН (ДОНАЦИЈЕ) • 
ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА)

Београд, Хотел „Палас”,  
Топличин венац 23, 14.3.2019. године (четвртак)  

почетак у 10.00 часова

СЕМИНАР ЈЕ НАМЕЊЕН:

власницима имовине / директорима / рачуновођама 
/ правницима / пореским инспекторима

—  јавним службама — привредним друштвима и предузетницима — локалној 
пореској администрацији — јавним и комуналним предузећа — ...

ЦИЉ СЕМИНАРА:

Учесници ће бити упознати са новинама у вези са:
• Порезом на имовину у „статици” (прецизирање предмета опорезивања, дефинисање 

предмета опорезивања који се не опорезују као објекат, дефинисање корисне 
површине објекта, могућности разврставања неизграђеног грађевинског земљишта 
у пољопривредно и утврђивање настанка и престанка пореске обавезе) и новом 
пореском пријавом за утврђивање пореза на имовину

• Порезом  на  наслеђе и поклон и и новом пореском пријавом
• Порезом на пренос апсолутних права и новом пореском пријавом 
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П Р О Г Р А М
Евидентирање учесника и 

подела материјала од 9.00 до 
10.00 часова

I Део

од 10.00 до 12.00 часова

1. ПРИМЕНА НОВИХ 
ОДРЕДБИ ПОРЕЗА НА 
ИМОВИНУ У ,,СТАТИЦИ’’

• Прецизирање предмета 
опорезивања (када на 
непокретности поред права 
својине постоји неко од 
права; дефинисање предмета 
опорезивања који се не опорезује 
као објекат; нова дефиниција 
корисне површине објеката за 
потребе утврђивања вредности 
непокретности; могућност 
разврставања неизграђеног 
грађевинског земљишта у 
пољопривредно одлуком ЈЛС)

• Настанак пореске обавезе (нове 
одредбе којима је прописан 
настанак и престанак пореске 
обавезе; пореска ослобођења 
код пореза на имовину; порески 
кредити)

• Обавезе јединица локалне 
самоуправе у доношењу одлука 
неопходних за утврђивање пореза 
на имовину за 2019. годину 
 
 

• Практични примери попуњавања 
образаца о утврђеном порезу на 
имовину ППИ-1 са Обрасцима 
Прилог 1 и Прилог  2 и пратећим 
подприлозима

• Могућност подношења пореске 
пријаве за порез на имовину 
преко јавног бележника и његове 
обавезе по том основу.

• Подношење пореске пријаве 
ППИ-1 електронским путем

Пaузa зa кaфу

од 12.00 до 12.30 часова

II Део

 од 12.30 до 14.30 часова

2. ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И 
ПОКЛОН (ДОНАЦИЈА)

• Новине код пореза на наслеђе и 
поклон (предмет опорезивања; 
прецизирање настанка пореске 
обавезе; пореско ослобођење 
и пореско изузеће; утврђивање 
пореза на наслеђе и поклон; 
пореска основица)

• Конверзија износа донације у 
страној валути у динаре за сврху 
опорезивања порезом на поклон

• Шта се у смислу закона не сматра 
поклоном (пореско изузимање 
по основу пореза на додату 
вредност, пореза на доходак 
грађана и пореза на добит 
правних лица)?

• Практичан пример попуњавања 
пореске пријаве за порез на 
наслеђе и поклон – ОБРАЗАЦ 
ППИ-3 електронским путем.

3. ПОРЕЗ НА ПРЕНОС 
АПСОЛУТНИХ ПРАВА

• Новине код пореза на пренос 
апсолутних права (предмет 
опорезивања; порески обвезник; 
прецизирање настанка пореске 
обавезе; могућност подношења 
пореске пријаве преко јавног 
бележника и његове обавезе по 
том основу; утврђивање пореза 
на апсолутна права)

• Пореска ослобођења по основу 
пореза на пренос апсолутних 
права

• Практичан пример попуњавања 
пореске пријаве за порез на 
пренос апсолутних права – 
ОБРАЗАЦ ППИ-4 електронским 
путем.

Пaузa

од 14.30 до 14.45 часова

III Део

 

ДИСКУСИЈА, ОДГОВОРИ 
НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА И 
ДОДЕЛА СЕРТИФАКАТА

ЕДУКАТОРИ: Љиљана Петровић, Министарствo финансија и Зорица Кузмановић, саветник за 
порезе у Образовном информатору
МАТЕРИЈАЛ: Штампани материјал и ЦД.
УСЛОВИ УЧЕШЋА: Котизација за претплатнике на часописе Образовног информатора износи 
5.900,00 динара са урачинатим ПДВ по учеснику, а за остале учеснике 9.900,00 динара са 
урачунатим ПДВ по учеснику. У цену котизације укључен је материјал и кафа у првој паузи 
предавања. 
ПРИЈАВА УЧЕШЋА: Пријавите се путем: факса на број: 011/3286-494,
еmailа: korisnickiservis@obrazovni.rs; сајта: www.obrazovni.rs


