ONLINE СЕМИНАР (ВЕБИНАР)
на тему

ПОСЛОВИ РЕЕКСПОРТА И ИЗВЕШТАВАЊЕ О КРЕДИТНИМ
ПОСЛОВИМА СА ИНОСТРАНСТВОМ ПО ОСНОВУ
НЕНАПЛАЋЕНОГ ИЗВОЗА И НЕНАПЛАЋЕНОГ УВОЗА
Циљ вебинара је да слушаоце детаљно упозна са условима, начином реализације и различитим
аспектима (спољнотрговински, царински, девизни, порески и рачуноводствени) послова реекспорта,
као и да пружи све релевантне информације у вези са извештавањем о кредитним пословима по основу
ненаплаћеног извоза и неплаћеног увоза.
Циљна група су лица која обављају спољнотрговинске послове и лица која су непосредно ангажо
вана на девизним пословима, као и финансијски руководиоци у субјектима који у свом пословању имају
спољноекономску и девизну компоненту.
По завршетку вебинара слушалац је оспособљен да правилно примени прописе који се односе на
све облике реекспорта и да правилно примени прописе који се односе на извештавање Народне банке
Србије о овој врсти кредитних послова са иностранством. Ово је посебно значајно јер је управо Народна
банка Србије надлежна за вршење контроле девизног пословања резидената и нерезидената, а према
досадашњем искуству управо су ови послови релативно често предмет девизне контроле.

Теме које ће бити обрађене на вебинару:

А) Послови реекспорта
1) Реекспорт када се роба купује у другој држави или царинској територији и непосредно испо
ручује у иностранство;
2) Куповина робе у иностранству и продаја те робе у иностранство, с тим што та роба у поступку
транзита прелази преко царинске територије Србије;
3) Куповина робе у иностранству, уношење те робе на територију Србије у царински дозвољеном
поступку (али без стављања робе у слободан промет), а затим извоз те робе у иностранство.
За сваки од наведених облика реекспорта детаљно се обрађују: спољнотрговински, царински,
девизни и порески аспекти и дају се примери књижења.
Б) Извештавање о кредитним пословима са иностранством по основу ненаплаћеног извоза
и неплаћеног увоза
1) Прописи који се односе на извештавање о кредитним пословима са иностранством по основу
ненаплаћеног извоза и неплаћеног увоза у року дужем од годину дана;
2) Критеријуми за одређивање који послови спољнотрговинског промета робе и услуга имају
карактер кредитних послова са иностранством;
3) Обрасци за извештавање о кредитним пословима;
4) Начин попуњавања образаца за извештавање Народне банке Србије и рокови и начин извештавања;
5) Изузеци од обавезе извештавања;
6) Престанак обавезе извештавања Народне банке Србије.

Предавачи: Тијана Павловић и Андрија Јовичић
Преко интернет платформе Zoom

23. децембар 2022. године

Почетак у 9,00 часова
Накнада за присуствовање вебинару износи 9.000 динара (са ПДВ) за претплатнике, а 15.000
динара (са ПДВ) за лица која нису претплатници.
У износ накнаде укључене су и презентација предавача у PDF формату, као и право на
одложено гледање снимка вебинара.
Пријављивање се врши попуњавањем и слањем пријаве на е-Продавница на нашем сајту, у оквиру
секције РЕГИСТРАЦИЈА ЗА ОНЛАЈН СЕМИНАРЕ У ОРГАНИЗАЦИЈИ ПРИВРЕДНОГ САВЕТНИКА.
Након одобрења пријаве, а по извршеној уплати, корисник добија параметре за регистрацију на
платформи Zoom, преко које ће се вршити пренос вебинара.
Детаљне информације у вези са пријављивањем, плаћањем и слањем линкова можете добити на
тел: 011/3209-645 или путем мејла nenad.stokovic@privsav.rs.

