
Студијски програм: Финансије, рачуноводство и банкарство (Модул: Финансије и рачуноводство) 

Назив предмета: Финансијска контрола и ревизија 

Наставник: мр Дагана С. Ранђеловић, предавач 

Статус предмета: обавезни  

Број ЕСПБ: 7 

Услов: нема услова 

Циљ предмета 

Циљ предмета је стицање и усавршавање знања студената из општег дела састава и структуре кодекса 

професионалне етике и интерне контроле, организационо–методолошких проблема ревизије, ревизије 

завршног рачуна однсоно финансијских извештаја и ревизије јавних расхода. 

Исход предмета  

Након успешно савладаног предмета студент ће бити способан да: реконструише финансијске извештаје 

на бази веродостојне документације, изврши финансијску контролу пословног процеса, примене стандарде 

и кодекс професионалне етике ревизора 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам контроле и ревизије, Екстерна ревизија, државна ревизија, Теоријска основа ревизије, Ко Интерна 

контрола у предузећу, Интерна ревизија, Стандарди професионалне праксе интерне ревизије, Израда и 

употреба програма ревизије завршног рачуна, Испитивање главних позиција биланса стања, Испитивање 

главних позиција биланса успеха; Одговорност ревизора за догађаје настале после састављања биланса 

стања, Ревизијски извештај, Појам ревизије јавних расхода, Одговорности за ревизију јавних расхода, 

Циљеви и врсте ревизије јавних расхода, Стандарди ревизије јавних расхода,  

Практична настава 

Врсте, облици и органи ревизије, Интерна ревизија, Екстерна ревизија, државна ревизија, теоријска основа 

ревизије, разлози за вршење финансијске ревизије, Професионална етика интерне ревизије, Циљ, начела, 

врсте, методе и подручја организовања интерне контроле, Предмет испитивања и задаци интерне ревизије; 

Циљеви обављања поступака испитивања завршног рачуна, Обим примене поступака испитивања, Израда 

и употреба програма ревизије завршног рачуна; Ревизијски извештај, Појам ревизије јавних расхода, 

Одговорности за ревизијујавних расхода, Циљеви и врсте ревизије јавних расхода, Стандарди ревизије 

јавних расхода 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, презентација примера из пословне праксе, студије случаја, израда и презентација 

семинарских радова 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 5 писмени испит / 

практична настава 5 усмени испит 45 

колоквијум 1 30 ..........  

колоквијум 2 /   

семинар-и 15   

 


