
 

 

Број: 366/16                              Бања Лука, 14.11.2016. године 

 

ОВЛАШЋЕНИМ РЕВИЗОРИМА  

ОВЛАШЋЕНИМ ИНТЕРНИМ РЕВИЗОРИМА 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

о одржавању специјалистичког семинара  

континуиране професионалне едукације  

Поштоване колегинице и колеге, 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске и Удружење интерних ревизора 

организују дводневни специјалистички семинар континуиране професионалне 

едукације за Овлашћене ревизоре и Овлашћене интерне ревизоре. 

Семинар ће се одржати 01. и 02. децембра 2016. године у Хотелу Јелена у Бањој 

Луци. 

ПРОГРАМ СЕМИНАРА: 

1. ДАН  (четвртак, 01.12.2016. од 10.00. до 16.15 часова) 

О ризику у ревизији  

09.30 – 10.00 Регистрација учесника  

10.00 – 10.15 Уводна излагања 

10.15 – 10.45 Закон о систему интерних финансијских контрола у јавном сектору 

Републике Српске, Драгољуб Накић, директор ЦЈХ РС 

10.45 – 11.15 Улога интерне ревизије у развоју ефикасног и ефективног система интерних 

контрола, проф. др Душко Шњегота, Главни ревизор РС 

11.15 – 11.45 Стандарди интерне контроле у институцијама БиХ, мр Ранко Шакота, 

директор ЦЈХ БиХ 

11.45 – 12.00 Кафе пауза 

12.00 – 12.30 Процедуре за спречавање прања новца, проф. др Драган Кулина  

12.30 – 13.00 Изазови управљања ризицима у банкарству, мр Срђан Кондић  

13.00 – 14.00 Пауза за ручак 

14.00 – 14.30 Ризици кршења етичког кодекса, мр Његош Павловић 

14.30 – 15.00 Идентификација, класификација и процјена ризика у јавном сектору 

Републике Српске, Јелена Љубоја, дипл. ек. 

15.00 – 15.15 Кафе пауза  



15.15 – 15.45 Задаци интерне ревизије у јавним предузећима у процесу израде 

годишње студије ризика, плана рада интерне ревизије и активности у 

провођењу годишњег пописа,   др. сци. Миленко Јанић  

15.45 – 16.15 Нови COSO оквир, мр Невенка Петровић, Електропренос БиХ 

 

2. ДАН (петак, 02.12.2016. од 09.00 до 13.15 часова) 

Захтјеви нових стандарда ревизије  

09.00 – 09.45 Упутство о спровођењу надзора над радом пословних субјеката који 

пружају услуге из области ревизије и рачуноводства,  проф. др Новак 

Кондић 

09.45 – 11.15  

• МСР 700 (измијењен), Формирање мишљења и извјештавање о 

финансијским извјештајима, проф. др Радомир Божић  

• МСР 701 Утврђивање кључних питања ревизије у извјештају независног 

ревизора, проф. др Радомир Божић   

• МСР 570 (измијењен), Going Concern, проф. др Радомир Божић  

11.15 – 11.45 Кафе пауза  

11.45 – 13.15 

• МСР 705 (измијењен), Модификације мишљења у извјештају независног 

ревизора, доц. др Јелена Пољашевић  

• МСР 706 (измијењен), Пасус којим се скреће пажња и пасус у вези са 

осталим питањима у извјештају независног ревизора, доц. др Јелена 

Пољашевић 

• МСР 260 (измијењен), Комуникација са лицима задуженима за 

управљање, доц. др Јелена Пољашевић  

Правилником о допуни Правилника о континуираној професионалној едукацији (број 

149/11 од 28.02.2011. године) прописано је да су овлашћени ревизори дужни да од 

годишњег  предвиђеног броја часова, односно еквивалентних образовних јединица 

(ЕОЈ),  најмање   20%  остваре кроз специјалистичке облике едукације.  

Носиоци професионално-стручних звања присуством на овом семинару остварују 8 

часова специјалистичке КПЕ. 

Котизација за семинар износи 300 КМ (са ПДВ-ом) и може се платити  до 30.11.2016. 

године на следеће жиро рачуне Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске: 555-

007-00225990-26, 562-099-00001629-69, 567-162-19000061-72. 

Учесници сами обезбјеђују смјештај (по потреби).  

Пријава послати путем факса: 051/348-795 или e-mail-ом sr-rrs@inecco.net до 

25.11.2016. Контакт телефони за додатне информације: 051/348-787, 051/433-822. 

С поштовањем,   

                                                                                                           Генерални секретар 

                        Проф. др Новак Кондић, с.р. 

       



 

 

Прилог: Пријава 

ПРИЈАВА 

за учешће на специјалистичком семинару 

континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре и овлашћене интерне 

ревизоре, (Хотел Јелена, Бања Лука 01. и 02.12.2016.) 

 

Име и презиме:  

Професионално звање 

и број сертификата:       

Адреса:  

Предузеће:   

Телефон:  

Моб. телефон:  

Факс:  

e-mail:  

                 

                Датум                                                                                    Потпис 

 ____________   ______________ 


