
     
oрганизује 

једнодневну обуку 

ПРИМЕНА ЗАКОНА  
О ПОРЕЗИМА НА ИМОВИНУ У ПРАКСИ 

• УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ И ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ 
ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 2017. У УСЛОВИМА САМООПОРЕЗИВАЊА 

• ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН (ДОНАЦИЈЕ) И ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ 
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ – ОБРАЗАЦ  ППИ - 3 

• ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА И ПРАВИЛНО ПОПУЊАВАЊЕ 
ПОРЕСКЕ ПРИЈАВЕ – ОБРАЗАЦ  ППИ - 4 

Београд, Хотел „Палас” (Топличин венац 23) 
 10. март 2017. године (петак) почетак у 10.00 часова 

 
ОБУКА ЈЕ НАМЕЊЕНА: 

 рачуновођама у буџетским организацијама  службеницима у локалној пореској 
администрацији, пореским инспекторима  јавним и комуналним предузећима  привредним 

друштвима и предузетницима који воде пословне књиге 
 

ЦИЉ ОБУКЕ: 
Учесници ће се оспособити да самостално примене принцип самоопорезивања, да применом 

елемената за утврђивање пореске основице исправно утврде износ пореза на имовину, попуне 
пореску пријаву и утврде своју пореску обавезу за 2017. годину и поднесу пријаву до 31. марта. 
Учесници ће бити оспособљени да примене прописе   о порезу на наслеђе и поклон и порезу на 
пренос апсолутних права. 

  
П Р О Г Р А М 

 

од 9.00 до 10.00 часова 
 Евидентирање учесника и подела материјала 

• I део • 
од 10.00 до 11.30 часова 

1. СИСТЕМ САМООПРЕЗИВАЊА И УТВРЂИВАЊЕ ПОРЕЗА НА ИМОВИНУ У 2017.  
 Подсећање на важеће пореске прописе (предмет опорезивања, порески обвезник, 

пореска основица, утврђивање права на пореско ослобођење, порески кредити, настанак 
пореске обавезе)  

 Начин утврђивања пореза на имовину (утврђивање и наплата пореза на имовину) 
2. НАЧИН ИСКАЗИВАЊА ПОДАТАКА У ПОРЕСКИМ ПРИЈАВАМА О УТВРЂЕНОМ  

ПОРЕЗУ НА ИМОВИНУ: 
 За јавна предузећа, привредна друштва и предузетнике који  

воде пословне књиге  



 У случају промене на имовини (настанак пореске обавезе и престанак пореске обавезе у 
току пореске године). 

 За буџетске кориснике који остварују право на пореско ослобођење 

од 11.30 до 12.00 часова 
 Пaузa зa кaфу   

• II део • 
од 12.00 до 13.30 часова 

3. ПРАКТИЧНИ ПРИМЕРИ ПОПУЊАВАЊА ПОРЕСКИХ ПРИЈАВА ЗА 2017. ГОДИНУ СА 
ПРЕЗЕНТАЦИЈОМ ПОПУЊЕНИХ МОДЕЛА:  
 За обвезнике који воде пословне књиге (Образац ППИ-1 са Прилогом 1, Прилогом 2 и под-

прилогом уз Прилог 1) 
 У случају промене на имовини (Образац ППИ-1)  
 За буџетске кориснике који остварују право на пореско ослобођење (Образац ППИ-1 и 

Прилог 2) 

4. НАЈЧЕШЋА СПОРНА ПИТАЊА И КАКО ИХ РЕШИТИ 

од 13.30 до 14.30 часова 
 Коктел послужење и кафа    

• III део • 
од 14.30 до 16.00 часова 

5. ПОРЕЗ НА НАСЛЕЂЕ И ПОКЛОН (ДОНАЦИЈА) 
 Предмет опорезивања, порески обвезник, пореска основица 
 Шта се у смислу закона не сматра поклоном (пореско изузимање по основу пореза на до-

дату вредност, пореза на доходак грађана и пореза на добит правних  лица) 
 Пореска ослобођења по основу наслеђа и поклона и начин доказивања 
 Конверзија износа донације у страној валути у динаре за сврху опорезивања порезом на 

пoклон 
• Практичан пример попуњавања пореске пријаве за порез на наслеђе и поклон – 

ОБРАЗАЦ ППИ-3 
6. ПОРЕЗ НА ПРЕНОС АПСОЛУТНИХ ПРАВА 
 Предмет опорезивања, порески обвезник, пореска основица 
 Пореска ослобођења по основу пореза на пренос апсолутних права 

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

7. ДИСКУСИЈА И ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА УЧЕСНИКА И ДОДЕЛА СЕРТИФИКАТА 
__________________________________________________________ 
ЕДУКАТОРИ: Љиљана Петровић, Министарствo финансија и  Зорица Кузмановић, специјални саветник 

за порезе у Образовном информатору  
 МАТЕРИЈАЛ: Практикум „Практична примена Закона о порезима на имовину” и пратећи радни 

материјал 
 НАЧИН РАДА: Сa учeсницимa сe тoкoм обуке прaктичнo прoлaзи крoз свe aктивнoсти у пoступку 

самоопорезивања oд сагледавања законских обавеза, утврђивања пореске основице и пореских 
ослобађања до начина исказивања података у пореској пријави (Образац ППИ-1 са Прилозима као и 
Образаца ППИ-2, ППИ-3 и ППИ-4.). Учeсницимa ћe бити прeзeнтoвaни  и примeри попуњавања пореске 
пријаве. 

УСЛОВИ УЧЕШЋА: Котизација за претплатнике на пакет услуга Образовног информатора износи 
6.800,00 дин. по учеснику, а за остале учеснике 9.500,00 дин. У цену котизације укључен је материјал 
за обуку, коктел послужење  и освежење у паузи предавања. Уплату извршити на један од текућих 
рачуна НИП „Образовни информатор”д.о.о: ● 265-1630310006149-98 ● 220-31313-49 ● 355-1006799-
20 ● 285-0014063160001-95 

ПРИЈАВА УЧЕШЋА: Достављањем попуњене Пријаве (и прилогу) или путем: факса на број: 011/3286-494 
● еmailа:prodaja@obrazovni.rs  ● сајта: www.obrazovni.rs  

mailto:prodaja@obrazovni.rs
http://www.obrazovni.rs/

