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Овај документ је израђен уз финансијску помоћ Европске уније.
Ставови изражени овде ни на који начин не одражавају званично мишљење Европске уније, нити ставове OECD-а и држава
чланица или држава корисница које учествују у програмима SIGMA.

Четвртак, 1. децембар 2011.
09:00

Отварање радионице, добродошлица и усвајање Програма
Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције
Републике Србије
Срђан Мајсторовић, заменик директора Канцеларије за eвропске
интеграције

09.20

Увод
Нацрт циљева и програма радионице, представљање експерата
Арјен Лок, Европски ревизорски суд
Улрика Клингенстиерна, виши саветник, Сигма

09.30

Очекивања ВРИ држава кандидата и потенцијалних кандидата
Кратко изјашњавање сваке ВРИ учеснице о ономе што очекују да се
постигне овом радионицом

10.00

Презентација ВРИ Србије
Ревизија финансијских извештаја буџета и консолидованих
финансијских извештаја
Радослав Сретеновић, председник ДРИ Србије

10.30

Презентација ВРИ Естоније
Ревизија финансијских извештаја и рачуна буџета
Тонис Сар, директор, Државна канцеларија за ревизију

11.10

Пауза за кафу

11.30

Презентација о ИССАИ стандардима релевантним за тему семинара
Презентација кључних елемената из ИССАИ, нарочито ИССАИ 1315 о
оцени ризика, 1320 о материјалности у планирању ревизије, 1530 о
ревизијском узорковању, 1700 који се односи на формирање
мишљења о ревизији, и 4200 о смерницама за ревизију правилности
пословања
Драгош Будулак, начелник сектора, Рачунски суд Румуније,
копредседавајући Заједничке радне групе за ревизијске активности

12.15

Презентација прегледа проблема на који су указале ВРИ
Презентација синопсиса врста проблема који су ВРИ описале у својим
белешкама о проблемима које се односе на оцену ризика,
материјалност, узорковање и мишљења/извештаје о ревизији
Колин Мајнард, експерт Сигме
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12.45

Ручак

14.15

Радне групе за дискусију о практичним проблемима
Групе за дискусију ће бити формиране како би се радило на
практичним проблемима и разматрала решења проблема за које
учесници сматрају да је важно да се унапреде.
Пауза за кафу када то буде тражила група

17.45

Крај рада по групама
Предаја презентација резулатата сваке радне групе за дискусију

18.00

Крај првог дана

Петак, 2. децембар 2011.
09:00

Отварање другог дана
Презентација у пленуму резултата радне групе за дискусију одржане
првог дана

10.30

Пауза за кафу

11.00

Радне групе за дискусију разрађују предлоге за будуће мере
Радне групе за дискусију формиране првог дана ће се поново састати
како би разрадиле предлоге за будуће мере у погледу свих кључних
проблема изнетих првог дана, укључујући и презентације резултата
радних група за дискусију.

13.00

Ручак

14.30

Презентација резултата радне групе за дискусију другог дана

15.15

Пауза за кафу

15.45

Коначни закључци и план будућег рада
Припремна радна група и експерти прегледају покренута питања и
донете закључке. Закључци ВРИ учесница о степену у ком су њихова
очекивања испуњена и предлози начина на који ће закључке
представити својим институцијама.

17.00

Затварање Радионице
Радослав Сретеновић, председник Државне ревизорске институције
Републике Србије
Улрика Клингенстиерна, виши саветник, Сигма
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