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Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске у складу са чланом 7. Правилника о 

условима стицања професионалног звања и континуираној едукацији за сертификованог 

форензичког рачуновођу (Број: 157-1/13 од 03.04.2013. године) ораганизује   

 

V специјалистичку радионицу за „Сертификоване форензичке  

рачуновође“ на тему: 

 
„ФОРЕНЗИКА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА – ВЈЕЖБЕ 

ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФОРЕНЗИЧАРЕ” 

 

Предавач: Проф. др Винко Белак 
 

 

07. ДЕЦЕМБАР 2021. ГОДИНЕ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ 

Мајке Југовића 4, Бања Лука 
 

mailto:sr-rrs@inecco.net


Поштоване колегинице и колеге, 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Вас позива на Пету специјалистичку 

радионицу на тему: 

„Форензика финансијских извјештаја – вјежбе за 

професионалне форензичаре” 

 
Предавач: Проф. др Винко Белак 

 
 

Значај објављених информација у финансијским извјештајима је драматично порастао у 

посљедњих неколико декада. Наиме, примјена „креативног“ рачуноводства и 

презенетовање нереално високих („надуваних“) или нижих од остварених резултата 

нанијели су тежак ударац рачуноводственој професији и уздрмали повјерење 

заинтересованих корисника у финансијске извјештаје. Замагљивања, фалсификовања и 

лажирања финансијских извјештаја за реперкусију су имале бројне финансијске скандале 

и преваре (Enron, Helmsley Enterprises, WorldCom, Maxwell Communications итд.) у 

посљедњих тридесет година, чиме се проблем повјерења и квалитета финансијских 

извјештаја актуелизовао. Свака дисторзија финансијских информација у односу на 

економску реалност доприноси повећању ризика од доношења погрешних економских 

одлука и, у исто вријеме, актуелизује питање процјене квалитета финансијског 

извјештавања 

 

На овој радионици, учесници ће научити на практичном примјеру како се манипулише 

финансијским извјештајима с једне стране, те стећи знања и вјештине које ће им 

омогућити да употребом аналитичких процедура и одговарајућих техника детектују тее 

исте манипулације с друге стране. 

 

Поред „Сертификованих форензичких рачуновођа“ одабрана тематска цјелина која ће на 

радионици бити обрађена кроз практичне примјере, свакако ће бити од интереса за 

„Овлашћене ревизоре“, „Овлашћене интерне ревизоре“, рачуновође, менаџере, 

инвеститоре, кредиторе као и пореске органе. 

 

МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ 

Специјалистичка радионица ће се одржати на Економском факултету Универзитета у 

Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 07.12.2021. (уторак) године са 

почетком у 10 часова. 

Полазници радионице ће добити: пратећи радни материјал, освјежење и закуску на 

паузама и увјерење о присуству специјалистичкој радионици. 
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ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКЕ РАДИОНИЦЕ: 

 
 

 „ФОРЕНЗИКА ФИНАНСИЈСКИХ ИЗВЈЕШТАЈА – 

ВЈЕЖБЕ ЗА ПРОФЕСИОНАЛНЕ ФОРЕНЗИЧАРЕ” 
 

Тематске цјелине 

 

0930 - 1000 Регистрација учесника семинара и преузимање материјала 

1000 – 1130 

 

Конструкција манипулације у финансијским извјештајима 

 

1130 – 1200 Пауза – освјежење 

 

1200 – 1330 

 

Детекција сумњивих ставки помоћу вањских упозоравајућих знакова и 

процјена финансијског стања предузећа 

1330 – 1400 Дискусија 

 

Једнодневнo предавање ће одржати проф. др Винко Белак, аутор прве књиге из 

финансијско-рачуноводствене форензике на нашим просторима и дугогодишњи предавач 

на предметима који обрађују пословну форензику и форензичко рачуноводство 

 

 

ЦИЈЕНА:  

✓ 150,00 KM  са ПДВ-ом 

Уплате вршити на један од сљедећих жиро рачуна Савеза рачуновођа и ревизора РС:  

НЛБ банка:   562-099-00001629-69                    Addiko bank:     552-000-00006135-88                               

Нова банка:  555-007-00225990-26          Сбербанк а.д. :  567-162-19000061-72 

Комерцијална банка а.д.: 571-010-00000365-36            

 

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА: 

Радионица се признаје као програм континуиране професионалне едукације код Савеза 

рачуновођа и ревизора Републике Српске у трајању од 5 часова. 

        Генерални секретар 

Проф. др Новак Кондић с.р.  
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ОБРАЗАЦ ЗА ПРИЈАВУ КАНДИДАТА 
Лични подаци: 

Име и презиме: 
 

Кућна адреса:  

Град: 
 

Телефон:  

Е-маил:  

Подаци о запослењу: 

Назив правног лица:  
Адреса правног лица:  

Град:  
ЈИБ:  

ПДВ број:  
 

Датум:  
 

Попуњен образац доставите најкасније до 05.12.2021. године на (по Вашем избору): 

 

Додатне информације на телефон 051/ 348 – 784  или  sinisa.rajkovic@srrrs.org 

Адреса Е-Маil Фax 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске 

Петра Кочића 59 

78000 Бања Лука 
sinisa.rajkovic@srrrs.org 051/348-795 

mailto:sinisa.rajkovic@srrrs.org

