Број: 183/19

Бања Лука, 06.06.2019. године

ОБАВЈЕШТЕЊЕ
o одржавању специјалистичког семинара континуиране професионалне
едукације за овлашћене ревизоре
Поштоване колегинице и колеге,
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске организује једнодневни специјалистички
семинар континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре на тему „Примјена
Приручника за контролу квалитета за мале и средње праксе“
Семинар ће се одржати 21. јуна 2019. године са почетком у 10 часова на Економском
факултету у Бањој Луци.
Једна од обавеза Комисијe за праћење, примјену и контролу примјене прописа из области
рачуноводства и ревизије јесте доношење смјерница са пратећим упутствима којима се од
субјеката контроле захтијева да спроводе систем контроле квалитета у складу са
основним принципима и поступцима утврђеним у стандардима за контролу квалитета.
Комисија је дужна да обезбиједи помоћ члановима Савеза, како би им омогућила да разумију
циљеве контроле квалитета и спроведу и одржавају одговарајући систем контроле
квалитета.
У том смислу Савез је у оквиру потписаног сморазума о објављивању међународних
стандарда које издаје IFAC, добио електронско издање превода „Приручник за контролу
квалитета за мале и средње праксе“ треће издање.
Циљ овог Приручника је да обезбједи практичне смјернице за имплементирање система
контроле квалитета за мале и средње праксе. Приручник може да се користи за:
- Помоћ фирми при развоју система контроле квалитета,
- Промовисање досљедне примјене захтјева контроле квалитета, у оквиру ревизије,
прегледа и других ангажовања на основу којих се пружа увјеравање и сродне услуге; и
- Као приручник на бази кога се може вршити обука.
Семинар је намјењен овлашћеним ревизорима који су запослени или ангажовани од стране
малих или средњих ревизорских друштава.
Програм семинара:
- ISQC1
- Делокруг
- Циљеви
IFAC Приручник за контролу квалитета за мале и средње праксе
1. Руководство
2. Етика
Петра Кочића 59, 78000 Бања Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ банка: 562-099-00001629-69; Адико Банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

3. Прихватање и наставак сарадње
4. Кадрови
5. Спровођење ангажовања
6. Надзор
7. Документација
Распоред предавања:
Петак, 21.06.2019. од 10.00. до 15.00. часова
09.30 – 10.00 Регистрација учесника
10.00 – 11.30 Предавања
11.30 – 12.00 Кафе пауза
12.00 – 13.30 Предавања
13.30 – 14.30 Кафе пауза
14.00 – 15.00 Предавања
Предавач:
- Др Зоран Шкобић, Савез рачуновођа и ревизора Србије.
Полазници семинара ће добити: радни материјал „Приручник за контролу квалитета за мале
и средње праксе“ треће издање - елекронскu верзију.
Семинар се бодује са 5 часова специјалистичке континуиране професионалне едукације за
овлашћене ревизоре.
Котизација за семинар износи 150 КМ (са ПДВ-ом) и може се платити на следеће жиро
рачуне Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске: 555-007-00225990-26, 562-09900001629-69, 567-162-19000061-72.
Учесници сами обезбјеђују смјештај (по потреби).
Пријаву је потребно послати путем факса: 051/348-795 или e-mail-ом sr-rrs@inecco.net
до 14.06.2019. Контакт телефон за додатне информације: 051/348-787.
С поштовањем,
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић, с.р.

Прилог: Пријава

ПРИЈАВА
за учешће на специјалистичком семинару
континуиране професионалне едукације за овлашћене ревизоре
(Економски факултет Бања Лука, 21. јуни 2019.)
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____________
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______________

Петра Кочића 59, 78000 Бања
3 Лука, Република Српска
Телефон: (051) 348-780; факс: 051/348-795, e-mail: sr-rrs@inecco.net, www.srrrs.org
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ банка: 562-099-00001629-69; Адико Банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

