
PROGRAM RADA FINANCIJSKA RADIONICA
Zakonske izmjene i novosti bitne za financijsko poslovanje upravitelja

PROGRAM RADA

PRIJAVA: 
Popunjenu prijavnicu poslati na fax 01/65 99 512 najkasnije do 15. prosinca 2014. godine.

INFORMACIJE: 
Cijena �nancijske radionice za članove Udruge je 200,00 kn + PDV po sudioniku/radionici. Plaćanje se 
vrši po ispostavljenom računu nakon održane radionice.

Cijena �nancijske radionice za zainteresirane koji nisu članovi Udruge je 560,00 kn + PDV (700,00 kn s 
uključenim popustom od 20%) po sudioniku/radionici, te se plaća unaprijed na račun Udruge Upravitelj 
kod Zagrebačke banke – HR0623600001101322063.

Za sva pitanja možete se obratiti Organizacijskom odboru Udruge upravitelj 
na e-mail info@udruga-upravitelj.hr. 

08:30 - 09:00

09:00 - 09:15

09:15 - 11:45

11:45 - 12:30
12:30 - 15:00

Registracija i podjela materijala

Uvodno izlaganje

I. dio radionice:
-  Novosti iz područja plaća (Konačni obračun poreza na dohodak pri 
zadnjoj isplati plaća, novi porezni razredi od 01. siječnja 2015.) 
- Novosti u obračunu PDV-a
- Godišnji program upravljanja  + �nancijski izvještaji 

Zajednički ručak

II. dio radionice:
- Izjava o �skalnoj odgovornosti za upravitelje osnovane od strane gradova
- Financijsko upravljanje za upravitelje osnovane od strane gradova
-  Ostale aktualnosti u upravljanju stambenim zgradama

Poštovani Upravitelji, članovi Udruge,

kako bismo Vam pojasnili nove porezne razrede od 01. siječnja 2015. godine, pokazali izmjene Zakona o 
porezu na dohodak sa stajališta godišnjeg obračuna poreza na dohodak, objasnili novosti o obračunu 
poreza na dodanu vrijednost, godišnji program upravljanja i �nancijske izvještaje te ostale novosti koje 
nas očekuju u radu Upravitelja, za Vas smo pripremili radionicu - Zakonske izmjene i novosti bitne za 
financijsko poslovanje upravitelja. Na radionici će posebno biti obrađene važne novosti za upravitelje čiji 
je osnivač jedinica lokalne samouprave.

Radionica će se održati 17. prosinca 2014. godine u Hotelu „I“ u Zagrebu, a radionicu će voditi koordina-
torica Odbora za �nancije Udruge Upravitelj – mr.sc. Katica Burian iz tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o., uz 
potporu konzultantica tvrtke LIBUSOFT CICOM d.o.o. – Valerija Siladi,  Dijana Spitzer, Gordana Vlahović i 
Gordana Ratkajec.

Predviđeno trajanje radionice je od 08:30 do 15:00 sati, prema slijedećem programu rada:


