
 

 

Број: 470/12                                       Бања Лука, 12.06.2012. године 

 

ОБАВЈЕШТЕЊЕ 

Савез рачуновођа и ревизора Републике Српске, у сарадњи са Економским факултетом 
Бања Лука, Удружењем интерних ревизора и Удружењем овлашћених процјењивача, 
организује једнодневни едукативни семинар на тему: "Процјена ризика у ревизији 
финансијских извјештаја", 26. јун (уторак) 2012. године, од 16,30 часова, 
Административни центар Владе Републике Српске, Трг Републике Српске бр. 1; 
78000 Бања Лука. 

Теме: 

1. Процјена ризика 
2. Прикупљање ревизорских доказа 
3. Извјештај ревизорског мишљења 

Семинар је намијењен: екстерној и интерној ревизији, интерној контроли, контроли 
квалитета, менаџерима, власницима и члановима управних и надзорних одбора; 
запосленима у финансијама, рачуноводству и онима који постављају и реализују систем 
интерних контрола и процедура у својој области пословања.  

Континуирана едукација: Семинар се признаје као програм континуиране 
професионалне едукације у трајању од 4 часа. 

Предавач:  

Akram El-Shorbagi - виши експерт финансијског менаџмента канцеларије Свјетске 
Банке у Каиру. Радно искуство: 
 
- ревизор PriceWaterhouseCoopers-а 
- финансијски менаџер Kraft Foods-а 
- контролор Transocean International-а за Медитеран 
 
У Центру за реформу финансијског извјештавања Свјетске Банке укључен је у Програм 
техничке подршке финансијског извјештавања за нове чланице ЕУ те Програм ROSC-а. 
 



Програм семинара: 
 
16:30 Увод у активности Центра за реформу финансијског извјештавања 
 
16:45 Процјена ризика  
 
18:00 Ревизорски узорак / Ревизорска документација и прикупљање ревизорских доказа 
 
19:15 Рачуноводствене процјене / Ревизорски извјештај 
 
20:30 Завршетак семинара 
 

Котизација: 100,00 КМ са ПДВ-ом (85,47 КМ без ПДВ-а) за чланове Савеза 
рачуновођа и ревизора Републике Српске, Удружења интерних ревизора и Удружења 
овлашћених процјењивача, а за остале заинтересоване 150,00 КМ са ПДВ-ом (128,20 
КМ без ПДВ-а).  

Котизација се уплаћује искључиво на жиро рачун Савеза до 22.06.2011. године (бројеви 
жиро рачуна наведени на претходној страни). 

Полазници семинара добијају: радни материјал са ЦД-ом,  



Пријава:  

ПРИЈАВА 

за учешће на семинару 

„Процјена ризика у ревизији финансијских извјештаја“ 

(Бања Лука, 26.06.2012.) 

Административни центар Владе Републике Српске, Трг Републике Српске бр.1; 
78000 Бања Лука.

Име и презиме:  

ЈМБ:  

Адреса:  

Занимање:   

Телефон:  

Мобтел:  

Факс:  

e-mail:  

   

  Датум Потпис 

 _____________   ______________ 

Пријава треба бити послата путем факс-а : 00387 51 348 795  или e-mail_ом: sr-
rrs@inecco.net  до 22.06.2012. 
 

Копија уплатнице треба бити показана код регистрације.  

Контакт телефон за додатне информације: 00387 51 348 780. 

С поштовањем, 

                          Генерални секретар      

Проф. др Новак Кондић с.р. 
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