Број: 72-1/22

Бања Лука, 14.03.2022. 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

VI специјалистички семинар за „Сертификоване форензичке
рачуновође“ на тему:
„РЕВИЗОРСКО-ФОРЕНЗИЧКА МЕТОДОЛОГИЈА ВОЂЕЊА
РАЗГОВОРА У СЛУЧАЈЕВИМА ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА”

Предавач: Проф. др Александар Петковић

25. МАРТ 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 Шести специјалистички
семинар на тему:

„Ревизорско-форензичка методологија вођења разговора у
случајевима финансијских превара”
Предавач: Проф. др Александар Петковић
Форензичке рачуновође односно финансијски форензичари, без обзира да ли потичу из
редова интерних и независних ревизора, рачуновођа, криминалистичких и пореских
инспектора или стручњака за корпоративну безбједност, имају велики степен
вјероватноће да ће бити у прилици да обављају разговоре са управљачким структурама,
менаџментом и запосленима, а у односу на околности које могу бити везане за појаву
криминалних радњи и евентуалних судских поступака. Успјешни финансијски
форензичари нису успјешни искључиво у тумачењу документације и околности које
јесту или могу бити од интереса за судски поступак, већ имају потребу да овладају
вјештином обављања разговора са другим лицима који могу бити свједоци одређеног
догађаја, оштећени или извршиоци незаконитости.
Иако искази и усмене изјаве добијене ван судског и другог законом прописаног поступка
немају снагу доказа, оне вјештом финансијском форензичару могу бити усмјеравајући
фактор у прикупљању података и исправа које касније могу имати карактер доказа у
судском поступку. Овладавање методологијом вођења разговора, препознавањем
симптоматологије лажи и скривања чињеница може бити од велике користи
форензичким рачуновођама у њиховим раду.
Циљ овог семинара је да учесницима омогући овладавање основним вјештинама вођења
разговора са другим лицима у циљу добијања тачних, вјеродостојних и провјерених
информација уз препознавање симптоматологије изговарања лажи, а у поступцима
откривања финанскијских превара и малверзација.
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 25.03.2022. (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:

„РЕВИЗОРСКО-ФОРЕНЗИЧКА МЕТОДОЛОГИЈА ВОЂЕЊА
РАЗГОВОРА У СЛУЧАЈЕВИМА ФИНАНСИЈСКИХ ПРЕВАРА”
Тематске цјелине
0930 - 1000

1000 – 1130

1130 – 1200

1200 – 1330

1330 – 1400

Регистрација учесника семинара и преузимање материјала
❖ ефикасна комуникација као основа успјешног форензичког разговора
(чиниоци који ометају и чиниоци који поспјешују комуникацију)
❖ карактерстике успјешних и лоших испитивања
❖ физиолошки аспекти изговорених лажи и посматрање реакције
испитаника
❖ вербални и невербални знаци изговорене лажи и техника тзв.
Калибрације
Пауза – освјежење
❖ фазе и поступци спровођења форензичких разговора у случајевима
финансијских малверзација (фаза планирања и припреме разговора,
фазе инцијалног контакта и успостављања повјерења, фаза вођења
разговора, добијање изјаве и завршетак разговора)
❖ вјештина постављања информативних питања (отворена питања,
затворена питања, питања навођења, двоструко негативна питања,
сложена питања и питања са ставом)
❖ питања разјашњења и завршна питања
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.
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ЦИЈЕНА КОТИЗАЦИЈЕ:
✓ 150,00 KM са ПДВ-ом

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 24.03.2022. 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

