Број: 163-1/20

Бања Лука, 05.06.2020. 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

III специјалистички семинар за „Сертификоване форензичке
рачуновође“ на тему:
„ФОРЕНЗИКА ЈАВНИХ НАБАВКИ”

26. ЈУН 2020. 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
Жиро рачуни: Нова банка: 555-007-00225990-26, НЛБ Развојна банка: 562-099-00001629-69; Addiko банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

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

„Форензика јавних набавки”
Модерно уређене економије савременог свијета велики дио својих јавних
средстава троше на јавне набавке па се из тог разлога њихов значај не може занемарити.
Успјешан и дјелотворан систем јавних набавки је стога предуслов за добро
функционисање и саме државе. Међутим постоји изразити проблем у овој области који
се прије свега односи на појаву коруптивних радњи које неоправдано повећавају трошак
употребе јавних средстава. У условима здраве конкуренције, свим понуђачима добара и
услуга кроз поштен поступак јавних набавки пружа се једнака шанса за добијање
послова и склапање уговора са наручиоцима из јавног сектора. Међутим, законит
поступак надметања за добијање оваквих уговора увелико зависи од честитости и
степена непоткупљивости запослених у јавној управи и државним институцијама који
раде на пословима набавке добара и услуга и који сходно томе располажу јавним
средствима. Постоје разноврсне коруптивне технике којима се стиче незаконита
конкурентска предност и њих је због њихове квалитетније анализе, потребно разврстати
у односу на фазе поступка јавних набавки. Препознавањем савремених техника
извршења криминалних радњи у појединим фазама поступака јавних набавки лакше је
осмислити и примјенити мере у сврху њиховог спречавања и откривања.
Циљ семинара је упознавање са савременим тенденцијама, облицима и техникама
коруптивног понашања у поступцима јавних набавки у свим фазама овог поступка.
Одабране тематске цjелине су од користи свим обвезницима Закона у јавним
набавкама у Босни и Херцеговини. Поред „Сертификованих форензичких рачуновођа“
овај семинар је свакако интересантан и користан како за „Овлашћене ревизоре“ и
„Овлашћене интерне ревизоре“, тако и за све запослене у контролним и инспекцијским
органима.

МЈЕСТО И ВРИЈЕМЕ ОДРЖАВАЊА СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СЕМИНАРА
Специјалистички семинар ће се одржати на Економском факултету Универзитета у
Бањој Луци, на адреси Мајке Југовића 4, Бања Лука, дана 26.06.2020. (петак) године са
почетком у 10 часова.
Полазници семинара ће добити: пратећи радни материјал и пригодан приручник,
освјежење и закуску на паузама и увјерење о присуству специјалистичком семинару.

ПРОГРАМ СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ СЕМИНАРА:

„ФОРЕНЗИКА ЈАВНИХ НАБАВКИ”

Тематске цјелине
0930 - 1000

1000 – 1130

1130 – 1200

Регистрација учесника семинара и преузимање материјала
Злоупотребе и незаконитости у фази планирања јавних набавки
 набавка непотребног по садржини, количини и квалитету
 прилагођавање и „намjештање“ понуда
 недозвољено „уситњавање“ набавки
 неоправдана примjена одговарајућег поступка јавне набавке
 нерегуларности у вези са планом јавних набавки
Пауза - освјежење

1330 – 1400

Злоупотребе и незаконитости у фази спровођења поступка јавних
набавки
 непримjењивање антикорупцијског правила
 нејасна и контрадикторна садржина конкурсне документације
 дискриминаторски услови за учешће понуђача
 дискриминаторске техничке спецификације
Пауза - закуска

1400 – 1530

Злоупотребе и незаконитости у фази реализације уговора о јавним
набавкама
 нерегуларности у вези са достављањем извjештаја надлежном органу
 допуштање реализације уговора другачије од понуђеног и уговореног
 некоришћење мјера за санкционисање непоштовања уговорних
обавеза изабраног понуђача

1200 – 1330

Антикоруптивни инструменти у поступцима јавних набавки
 антикорупцијско правило
 дисквалификација по основу сукоба интереса и корупције
1530 – 1600

Примјери из праксе и студија случаја

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.

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 Развојна банка: 562-099-00001629-69; Addiko банка: 552-000-00006135-88,
Сбербанк: 567-162-19000061-72; Комерцијална банка: 571-010-00000365-36,
ЈИБ 4400931680008; ИБ 400931680008; Матични број: 1873105

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
Нова банка: 555-007-00225990-26
Комерцијална банка а.д.: 571-010-00000365-36

Addiko bank: 552-000-00006135-88
Сбербанк а.д. : 567-162-19000061-72

КОНТИНУИРАНА ЕДУКАЦИЈА:
Обука се признаје као програм специјалистичке континуиране професионалне едукације
код Савеза рачуновођа и ревизора Републике Српске у трајању од 5 часова.
Генерални секретар
Проф. др Новак Кондић с.р.

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 23.06.2020. године на (по Вашем избору):
Адреса
Е-Маil
Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске
Петра Кочића 59
sinisa.rajkovic@srrrs.org
78000 Бања Лука
Додатне информације на телефон 051/ 348 – 784 или sinisa.rajkovic@srrrs.org

Фax
051/348-795

