Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Основне академске студије - Пословна економија - модул 1 - Финансије, банкарство и осигирање
Назив предмета: Ревизија и контрола
Наставник/наставници: Војтешки –Кљенак И. Драгана
Статус предмета: обавезни, четврта година, осми семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: нема
Циљ предмета
1) Стицање знања из области теорије ревизије и услуга сродних ревизији и развијање способности за спровођење
ревизорских процедура ради давања мишљења о истинитим и поштеним финансијским извештајима.
2) Упознавање са врстама контрола и моделима контролних оквира.
Исход предмета
Након положеног испита, студенти треба да буду оспособљени да:

Разумеју природу, сврху и обим ревизије.

Спроводе одговарајуће процедуре ревизије и да изводе правилне закључке на основу резултата ревизорских тестова.

Припреме нацрт извештаја о ревизији финансијских извештаја, као и моделе контролних оквира и стекну основна знања
о примени тих модела у пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријске основе ревизије финансијских извештаја (појмовно одређење, улога ревизије, циљеви, постулати, концепти,
стандарди ревизије и професионална етика). Поступак ревизије финансијских извештаја (упознавање са клијентом, развијање
глобалне стратегије ревизије, доношење плана и програма ревизије, извођење ревизије и формирање мишљења о ревизији
финансијских извештаја). Интерна ревизија и ревизија јавних расхода (основна обележја, организационо позиционирање,
професионална етика и стандарди, и најбоља пракса извештавања о функционисању система интерних контрола). Ревизорски
ризици. Ревизија информационог система. Ревизија ефикасности, ефективности и економичности (3Е) пословања. Ревизија
циклуса залиха. Ревизија циклуса продаје. Пореска ревизија. Ревизија управљања ризицима пословања. Специфичнности
ревизије у банакама и осигуравајућим друштвима. Еколошка ревизија. Форензичка ревизија. Специфичности државне ревизије.
Практична настава
Ближе појашњавање неких од тема које се обрађују на предавањима кроз примере на часовима вежби. Анализа студија
случајева. Излагање и презентација семинарских радова. Припрема колоквијума и испита.
Литература
1. Станишић, М. Ревизија, Универзитет Сингидунум, 2018. год.
2. Солтани, Б., Ревизија: Међународни приступ, Мате Београд. (Одабрани делови), 2010.год.
Број часова активне наставе
Теоријска настава: 30
Практична настава:45
Методе извођења наставе
Интерактиван метод рада, предавања, анализа случајева из праксе, дискусије и сл. Предавања и вежбе су подржане
презентацијама у Power Pointu.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испит
50
колоквијум-и
30
..........
семинар-и
10
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација
пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата
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