
Asocijacija internih revizora Srbije i 
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Материјал за семинар:
Примена компјутера у спречавању
и откривању криминалних радњи
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Садржи диск са програмом

ACL9 Desktop Education Edition

Program seminara Uslovi u~e{}a

U~e{}e u radu Seminara za u~esnike pod rednim brojem 1 evidentira se sa 6 poena kontinuirane edukacije po ~lanu 7. 
Pravilnika o kontinuiranoj edukaciji. Svi u~esnici dobijaju potvrdu o u~e{}u na seminaru.

1.  ^lanovi Asocijacije internih revizora Srbije, 
profesionalni ~lanovi Saveza RR Srbije, 
Instituta sertifikovanih ra~unovo|a Crne Gore 
i Saveza RR Republike Srpske pla}aju samo 
materijal 100 .€

Specijalna ponuda za u~esnike seminara (va`i do .11.201 .15 2 )

Seminar se odr`ava u etvrtak . novembra 2012. u Sava Centru, Milentija Popovi}a 9, sa po~etkom ~  15
u 10 ~asova. Za sve dodatne informacije mo`ete se obratiti na tel: 011 / 33 43 140, 33 44 404 

Ревизија информационих технологија
    - Интерна ревизија у области ИТ
    - Процес и технике ревизије
    - Оквир, стандарди и регулатива
    - Практичне смернице и примери из праксе
    - Разрађени ревизијски програми и -еchecklist

60 €

Интерни ревизор у пракси
У време када компаније покушавају да поново 
процене своје праксе и додају вредност својим 
ревизијским процесима, Интерни ревизор у пракси 
представља драгоцени, једноставни и ажурирани 
водич за начин на који стручњак за интерну 
ревизију може да унапреди свакодневне методе 
и резултате свог рада.

7  5 €

2. Za ostale zainteresovane kotizacija sa 
materijalom iznosi 200 .€

SERBIAN ASSOCIATION 
NOF INTER AL AUDITORS 

2005.

Примена компјутера у спречавању и откривању крим  радњи.
Преглед и рад са подацима 
Анализа пословних података, врсте и технике 
   Критеријуми филтрирања, Празнине/Дупликати,
   Сортирање/индексирање, Сумирање, Пивот табеле, 
   Старосна структура, Придруживање података
Анализа трендова у подацима, 
   • Познати и непознати симптоми криминалних радњи 
   • Криминалне радње у области зарада, набавке и продаје
Профилисање података
   • Анализа односа – одступања 
Аутоматизација процеса и развој апликација детектовања 
Примена ревизијских алата и тестови 
    • Примери тестова
   • Верификација резултата
    • Ревизорски софтвер: ACL и други

Интерна ревизија
аутоматизацијом до ефикасности
Књига омогућава ревизорима да значајно 
побољшају своју ефективност и да врше 
ревизију примењујући алате и технике 
уз помоћ компјутера
 7  5 €

Примена компјутера у спречавању
и откривању криминалних радњи

Osnovni priru~nik
za internu reviziju
 - Iscrpan vodi~ kroz teoriju i
   praksu interne revizije
 - Prakti~na iskustva internih revizora 

75 €

УПРАВЉАЊЕ РИЗИКОМ ПОСЛОВАЊА
Приручник Комитета спонзорских 
организација комисије  иTreadway (COSO)
америчког института интерних ревизора   (IIA)

- Интегрисани оквир
- Технике примене 
 П- рактични примери

60 €

Ревизија криминалне радње 
и форензичко рачуноводство
Ово ауторитативно, ажурно издање помаже
ревизорима, истражитељима, корпоративним 
адвокатима и рачуновођама да идентификују 
знаке финансијске преваре и успешно их истраже. 

Планирање ревизије на бази ризика
Планирање ревизије на бази ризика пружа 
савременим ревизорима принципе и методологију 

.које могу ефективно да примене

7  5 €

Међународни стандарди и саопштења ревизије,  
контроле квалитета, прегледа, 
осталих уверавања и сродних услуга
Овај приручник садржи стандарде који су
објављени до 31.12.2011. године.

13  5 €

Profesionalna praksa interne revizije 
    -  Interna revizija - definicija i uloga
    -  Me|unarodni standardi interne revizije
    -  Eti~ki kodeks
    -  Smernice za prakti~nu primenu

49 €

7  5 €

7  5 €

100 €

100 €

100 €

100 €

100 € 98 €

100 €

100 €

100 €

180 €



Prijava u~e{}a

Ime i prezime u~esnika

Ime i prezime u~esnika

Ime i prezime u~esnika

1.

2.

3.

^lanski broj upisuju samo
~lanovi Saveza RR Srbije

~lanski broj

~lanski broj

~lanski broj

PREDRA^UN 1511 -
1.    Uslovi u~e{}a
          1.1 ^lanovi Asocijacije internih revizora Srbije 
          1.2 Profesionalni ~lanovi Saveza RR Srbije
          1.3 ^lanovi Instituta sertifikovanih ra~unovo|a Crne Gore 
          1.4 Profesionalni ~lanovi Saveza RR Republike Srpske  
2.    Svi ostali zainteresovani 

PRI UPLATI POZOVITE SE NA
br. PREDRA^UNA 1511

va{ PIB

 Koli~ina

Popuwenu prijavu i potvrdu o uplati naknade poslati
na faks: 011 / 3231 220 ili 3343 215 do 14.11.2012.

Ukupan iznos

1 0 0 €
1 0 0 €

Ukupno

va{ PIB

3 Pla.     nirawe revizije na bazi rizika
4.     Me|unarodni standardi i saop{tewa revizije, kontrole
        kvaliteta, pregleda, ostalih uveravawa i srodnih usluga

.     Interna revizija - automatizacijom do efikasnosti5

.     Revizija kriminalne radwe i forenzi~ko ra~unovodstvo6

.     Izve{taji interne revizije posle  zakona7 Sarbanes-Oxley

.     Interni revizor u praksi ( )8 K.H. Pickett

.   9   Upravqawe rizikom poslovawa
10. Revizija informacionih tehnologija   
1 .   Osnovni priru~nik za internu reviziju ( )1 K.H. Pickett
1 .   Priru~nik - Profesionalna praksa interne revizije2

13  *5 €

49 *€

60 *€

2 0 0 €

60 *€

75 *€

60 *€

* Cene va`e za u~esnike seminara (za uplate do 15.11.2012.)
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75 *€
75 *€

1 0 0 €
1 0 0 €

Примена компјутера у спречавању
и откривању криминалних радњи

75 *€
75 *€
75 *€

Cena u €

U  20 2. g.1 M.P.
(potpis ovla{}enog lica)

ulica i broj

telefon (lice za kontakt)PIB naru~ioca
ili JMBG za fizi~ka lica

Mati~ni broj teku}i ra~un

po{tanski broj i mesto

ta~an i pun naziv preduze}a - ustanove




