
 

 

 

САВЕЗ РАЧУНОВОЂА И РЕВИЗОРА РЕПУБЛИКЕ СРПСКЕ 
The Association of Accountants and Auditors of Republic of Srpska 

 

организује инструктивну наставу  и испит за стицање  професионално-стручног звања 

 

СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ  РАЧУНОВОЂА 

(VI ГЕНЕРАЦИЈА) 
 

Слиједећи савремене потребе и трендове специјализације рачуноводствене професије као и 

обавеза произашлих из пуноправног чланства у IFAC-u, одлуке Управног одбора бр. 426/12 од 12.12.2012. 

године, те члана 58. став 2. тачка 3) Закона о рачуноводству и ревизији Републике Српске 

(Службени гласник РС, 94/15) позивамо заинтересована лица да се пријаве за стицање професионално 

стручног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“.  

Законом о рачуноводству и ревизији Републике Српске (Службени гласник РС, 94/15), поред 

рачуноводствених дефинисана су и друга сродна звања у сродним професијама којима припада, између 

осталог, и звање „Сертификовани форензички рачуновођа“. На тај начин, ова професија је постигла 

легалност чиме су створене претпоставке за њен даљи развој и унапређење. 

Инструктивна настава и испит ће се одржати у периоду 14. октобра – 22. октобра 2022. године на 

Економском факултету у Бањој Луци (Мајке Југовића 4). Крајњи рок за достављање пријаве је 12.10.2022. 

године. Пријаве за стицање овог професионално-стручног звања доставити на: адресу Петра Кочића 59, 

78000 Бања Лука; путем факса на број 051/348-795 или на e-mail: sinisa.rajkovic@srrrs.org. 
 

Пријава за инструктивну наставу и испит за стицање професионално 

стучног звања „Сертификовани форензички рачуновођа“ 
Име (име оца) презиме:  

Адреса:  

Телефон:  

Е-маил:  

Предузеће:   

Завршен факултет:  

Професионално стручно звање - уколико посједује:  
 

Цијена за полазнике који имају сертификат Овлашћеног ревизора или Сертификованог рачуновође 

износи 1200 КМ + ПДВ. За полазнике без сертификата који имају академско звање са 180 ЕЦТС бодова и 

пет година искуства у струци или 240 ЕЦТС бодова и три године радног искуства у струци цијена износи 

1500КМ + ПДВ. У цијену су укључени обука, Приручник „Форензика пословања“ и радни материјали, 

освјежења и закуске на паузама као и први излазак на испит. Плаћање се врши у три једнаке рате. 

Како би сте сазнали више информација о потребним квалификацијама кандидата и другим 

условима молимо Вас да нас контактирате путем телефона 051/348-784 или e-maila: 

sinisa.rajkovic@srrrs.org. 

 

РАСПОРЕД ИНСТРУКТИВНЕ НАСТАВЕ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНО 

СТРУЧНОГ ЗВАЊА „СЕРТИФИКОВАНИ ФОРЕНЗИЧКИ РАЧУНОВОЂА” 

mailto:sinisa.rajkovic@srrrs.org
mailto:sinisa.rajkovic@srrrs.org


 

 

 

 

Циљ програма: Усвојити најважније моделе форензичког тестирања финансијских извјештаја што 

омогућава рад у пракси превентивног дјеловања против превара, откривање превара, детекције ризичних 

подручја превара те реконструкције откривених превара. 

 

Termin Предмет Предавач 

14.10.2022., 17-21h - Увод у форензичко рачунодство 

Проф. др Винко Белак 
15.10.2022., 09-13h 

- Лажирање финансијских 

извјештаја, преваре и 

рачуноводствена форензика 

 
  

21.10.2022., 10-16h 

 

- Форензика токова готовине и 

форензичко рачуноводство 

сложених трансакција 

Проф. др Јелена Пољашевић 

- Форензика ПДВ-а 
Др Миро Џакула, директор УИО 

Дејан Ракић, дипл.правник 

- Форензичка ревизија Проф. др Светлана Сабљић 

- Форензика процјене 

вриједности предузећа 
Проф.др Драган Микеревић 

 
  

22.10.2022., 10-16h 

- Тајне пореских рајева - како се 

прикрива новац у off shore 

финанцијским центрима 

Проф. др Александар Петковић,  

сертификовани финансијски 

форензичар 


