Савез рачуновођа и ревизора Србије у сарадњи са Институтом овлашћених рачуновођа
Енглеске и Велса и Саветодавним телом за борбу против криминалних радњи
Велике Британије, организује професионално-стручни семинар на тему

СПРЕЧАВАЊЕ КРИМИНАЛНИХ РАДЊИ
Програм семинара

ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИСТУП

• Природа, обим и трендови
криминалних радњи
• Међународна димензија и изазови
• Различите врсте криминалних радњи
• Интерне и екстерне криминалне радње
• Повезаност превара, прања новца,
мита и корупције
• Ефикаснa борбa против криминалних радњи
• Идентификовање, процена и управљање
ризиком криминалне радње
• Превенција, детекција и истрага
криминалних радњи
• Улога корпоративне културе и етике
• Пословне користи од политика и процедура
за борбу против криминалних радњи
• Предузимање акције против
превараната и обештећење
• Кључни изазови за рачуноводствене
професионалце

Услови учешћа

1. Професионални чланови Савеза
РР Србије, Института
сертификованих рачуновођа Црне
Горе, Савеза РР Републике
Српске и Савеза рачуновођа,
ревизора и финансијских радника
БиХ, као и претплатници
приручника Рачуноводствена
пракса плаћају само материјал
5.000 дин.
2. Za ostale zainteresovane
kotizacija sa materijalom iznosi
10.000 din.

Материјал за семинар:
СПРЕЧАВАЊЕ
КРИМИНАЛНИХ РАДЊИ

смањењем скривених трошкова до тржишне
предности - професионални приступ

Семинар се одржава у петак 4. марта 2016. у Сава Центру, Милентија Поповића 9, са почетком у 10 часова.
За све додатне информације можете се обратити на тел: 011 / 33 43 140, 33 44 404

U~e{}e na Seminaru, 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.

Specijalna ponuda za u~esnike seminara (va`i do 3.3.2016)

Спречавање
прања новца

10.000

НОВО

7.500

Међ. стандарди
ревизије, контроле НОВО
квалитета, прегледа, осталих
уверавања и сродних услуга

18.000

9.000

Примена компјутера
у спречавању и откривању
криминалних радњи

Ревизија криминалне
радње и форензичко
рачуноводство

Интерни ревизор
у пракси

ИНТЕРНА РЕВИЗИЈА аутоматизацијом
до ефикасности

10.000

10.000

7.500
7.500

Ревизија информационих
технологија

10.000

6.000

10.000

7.500

Основни приручник
за интерну ревизију

10.000

6.000

Међународни
НОВО
рачуноводствени
стандарди за јавни сектор

17.000

8.500

Планирање ревизије
на бази ризика

10.000

7.500

Извештаји интерне ревизије
после Sarbanes-Oxley закона

Управљање ризиком пословања

10.000

6.000

СПРЕЧАВАЊЕ КРИМИНАЛНИХ РАДЊИ
ПРОФЕСИОНАЛНИ ПРИСТУП

Prijava u~e{}a

1.
2.
3.

PREDRA^UN 0403 -

Ime i prezime u~esnika

~lanski broj

Ime i prezime u~esnika

~lanski broj

Ime i prezime u~esnika

~lanski broj

PRI UPLATI POZOVITE SE NA
br. PREDRA^UNA 0403 -

va{ PIB

1. Uslovi u~e{}a
1.1 Profesionalni ~lanovi Saveza RR Srbije
1.2 Profesionalni чlanovi Instituta sertifikovanih ra~unovo|a Crne Gore
1.3 Profesionalni ~lanovi Saveza RR Republike Srpske
1.4 Profесионални чlanovi Савеза рачуновођа, ревизора
и финансијских радника БиХ
1.5 Претплатници приручника Рачуноводствена пракса
2. Svi ostali zainteresovani

СПЕЦИЈАЛНА ПОНУДА ЗА УЧЕСНИКЕ СЕМИНАРА
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

^lanski broj upisuju samo
~lanovi Saveza RR Srbije

Спречавање прања новца
Међународни стандарди и саопштења ревизије, контроле
квалитета, прегледа, осталих уверавања и сродних услуга
Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор
Примена компјутера у спречавању и откривању криминалних радњи
Ревизија криминалне радње и форензичко рачуноводство
Планирање ревизије на бази ризика
Интерни ревизор у пракси (K.H. Pickett)
Интерна ревизија - аутоматизацијом до ефикасности
Извештаји интерне ревизије после Sarbanes-Oxley закона
Ревизија информационих технологија
Основни приручник за интерну ревизију (K.H. Pickett)
Управљање ризиком пословања
* Cene va`e za u~esnike seminara (za uplate do 3.3.2016.)

Cena (sa PDV)

Koli~ina

5.000

va{ PIB
Ukupan iznos

5.000
5.000
5.000
5.000

10.000

7.500*
9.000*

8.500*
7.500*
7.500*
7.500*
7.500*
7.500*
7.500*
6.000*
6.000*
6.000*

Ukupno

naziv preduze}a - ustanove (ime i prezime za fiz. lica)
po{tanski broj i mesto
mati~ni broj

ulica i broj

PIB naru~ioca
ili JMBG za fizi~ka lica

teku}i ra~un

telefon (lice za kontakt)

Ovim obave{tavamo da smo uplatu od ___________________________ din. izvr{ili dana ______________ 2016,
na teku}i ra~un Saveza RR Srbije: 170-30005006000-83 UniCredit Bank, 145-4955-48 Marfin Bank a.d.,
355-1007841-95 Vojvo|anska banka Novi Sad (poziv na br. 0403–PIB)

U

2016. g.

M.P.

(potpis ovla{}enog lica)

Popuwenu prijavu i potvrdu o uplati naknade poslati на e-mail:
seminar@srrs.rs или na faks: 011 / 3231 220 ili 3343 215 do 29.2.2016.

