
 

 

Број: 339/15                              Бања Лука, 24.11.2015. године 
 

ОВЛАШЋЕНИМ РЕВИЗОРИМА  

ОВЛАШЋЕНИМ ИНТЕРНИМ РЕВИЗОРИМА 

СЕРТИФИКОВАНИМ ФОРЕНЗИЧКИМ РАЧУНОВОЂАМА 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

о одржавању специјалистичког семинара  

континуиране професионалне едукације  

Поштована господо, 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у сарадњи са Удружењем интерних 

ревизора организује дводневни специјалистички семинар континуиране 

професионалне едукације на тему „Преваре у билансима“.  

Семинар ће се одржати 14. и 15. децембра 2015. године у Хотелу Босна Бања Лука,  

Предавачи на семинару: Проф. др Душан Милојевић и сарадници. 

ПРОГРАМ: 

1. ДАН  (понедјељак, 14.12.2015. од 12.00. до 18.00 часова) 

 - 12.00.-12.45. – Основно о преварама у билансима 

- 12.45.-13.30. – Параметри рачуноводственог окружења 

- 13.30.-14.00. – Кафе пауза  

- 14.00.-14.45. – Преваре на позицијама пасиве 

- 14.45.-15.30. – Преваре на позицијама активе  

- 15.30.-16.30. – Закуска 

- 16.30.-17.15. – Црвене лампице у билансима 

- 17.15.-18.00. – Преваре са приходима 

2. ДАН (уторак, 15.12.2015. од 09.00 до 12.30 часова) 

- 09.00.-09.45. – Преваре са расходима  

- 09.45.-10.30. – Случај превара у билансу 1 

- 10.30.-11.00. – Кафе пауза  

- 11.00.-11.45. – Случај превара у билансу 2 

- 11.45.-12.30. – Закључна расправа и ставови 



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.  

Котизација за семинар износи 300 КМ (са ПДВ-ом) и може се платити  до 11.12.2015. 

године на следеће жиро рачуне: 555-007-00225990-26, 562-099-00001629-69, 567-162-

19000061-72.  

Пријава треба бити послата путем факса: 051/348-795 или e-mail_ом sr-rrs@inecco.net 

до 11.12.2015. 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, 

овлашћене интерне ревизоре и сертификоване форензичке рачуновође 

(Хотел Босна, Бања Лука, 14. и 15.12.2015.) 

Име и презиме:  

Професионално 

звање и број 

ертификата:       

Адреса:  

Предузеће:   

Телефон:  

Моб. телефон:  

Фаx:  

e-mail:  

                 Датум                                                                                    Потпис 

 ____________   ______________ 

mailto:sr-rrs@inecco.net

