Број: 251-1/2022

Бања Лука, 03.10.2022. године

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

VII специјалистички семинар за „Сертификоване форензичке
рачуновође“ на тему:
„ФОРЕНЗИКА СТЕЧАЈА – студије случаја”

Предавач: Проф. др Александар Петковић

21. ОКТОБАР 2022. ГОДИНЕ
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БАЊОЈ ЛУЦИ
Мајке Југовића 4, Бања Лука

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
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

Поштоване колегинице и колеге,
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске Вас позива на Седми специјалистички
семинар на тему:

„Форензика стечаја – студије случаја ”
Предавач: Проф. др Александар Петковић
Цикличне економске кризе које су посебно снажан утицај имале крајем 20-тог и
почетком 21 века, као неминовну посљедицу су имале велики број банкротстава и
стечаја. Међутим, стечај као економско-правна категорија не мора бити само посљедица
тржишних утицаја и околности већ у себи може имати обиљежја и криминалних радњи.
Форензичке рачуновође, односно финансијски форензичари, без обзира да ли потичу из
редова интерних и екстерних независних ревизора, рачуновођа, криминалистичких и
пореских инспектора, или стручњака за корпоративну безбједност имају велики степен
вјероватноће да ће бити у прилици да наиђу на симптоме и наговјештаје стечајних
малверзација.
Циљ овог семинара је да се полазницима омогући овладавање основним вјештинама
препознавања симптоматолгоије стечајних малверизација као и детекције ове
финансијске патологије. Семинар ће приликом разрада тематских целина бити обогаћен
презентацијама бројних студија случаја из праксе.
Поред „Сертификованих форензичких рачуновођа“ одабрана тематска цјелина која ће на
специјалистичком семинару бити обрађена кроз практичне примјере, свакако ће бити од
интереса и за „Овлашћене ревизоре“, „Овлашћене интерне ревизоре“, рачуновође, 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 21.10.2022. (петак) године са
почетком у 10 часова.
Полазници семинара ће добити: пратећи радни материјал, освјежење и закуску на
паузама и увјерење о присуству специјалистичком семинару.

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СЕМИНАРА:

„ФОРЕНЗИКА СТЕЧАЈА – студије случаја”
Тематске цјелине
0930 - 1000

Регистрација учесника семинара и преузимање материјала
❖ стечај и стечајни поступак у Босни и Херцеговини у контексту
европског законодавног амбијента

1000 – 1130

❖ кривично-правни аспект стечајних малверзација
❖ савремени облици, технике и начини извршења криминалних радњи у
стечајним поступцима

1130 – 1200

Пауза – освјежење
❖ технике планираног слома („корпоративни агресори и смртна
крварења“, „феникс компаније“, „инсајдерске продаје“)

1200 – 1330

❖ наговјештаји и симтоми стечајних малверзација
❖ модели предвиђања банкрота („Altman Z-Score“, „Kralicek DF“
показатељ)

1330 – 1400

Дискусија

Једнодневнo предавање ће одржати Проф. др Александар Петковић, сертификовани
финансијски форензичар са вишегодишњим практичним искуством и теоријским
сазнањима у области спречавања и откривања свих облика финансијске патологије.
ЦИЈЕНА КОТИЗАЦИЈЕ:
✓ 150,00 KM са ПДВ-ом
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ПРИЈАВА УЧЕШЋА:
Пријаву учешћа на семинар можете извршити искључиво online преко нове платформе
Савеза: eracunovodja.org путем ниже наведеног линка (кликнути испод на
„eracunovodja.org“ осјенчено) закључно са 20.10.2022. године:

„eracunovodja.org“
У прилогу се налази корисничко упутство како да се региструјете и пријавите на портал
еРачуновођа и како да пријавите учешће на предметном семинару.
Након што се пријавите на специјалистички семинар, на ваш е-маил стићи ће аутоматски
предрачун за котизацију на основу којег ћете извршити уплату. ОБАВЕЗНО приликом
плаћања на налогу за плаћање у пољу „Сврха дознаке“ и „Позив на број“ наведете број
који је исписан (наведен) на предрачуну који сте добили јер ће на тај начин уплата коју
извршите аутоматски бити повезана са вашом пријавом за семинар, те уз ваше присуство
бити основа за евидентирање остварених часова едукације по датом семинару.

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА:
Семинар се признаје код Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске као програм
специјалистичке едукације за учеснике са звањем „Сертификовани форензички
рачуновођа“ у трајању од 5 часова, a за остала професионална – стручна звања као
програм опште континуиране професионалне едукације.

Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.
Додатне информације на телефон 051/ 348 – 784 или sinisa.rajkovic@srrrs.org

