
Табела 5.2. Спецификација предмета 

Студијски програм: Финансије и бизнис 

Назив предмета: ИНТЕРНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА 

Наставник/наставници: др Ненад Којић 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: – 

Циљ предмета 

Упознати студенте о облицима контроле и врстама ревизије са посебним акцентом на интерну контролу 

и ревизију као основним и најважнијим облицима рачуноводственог надзора. 

Исход предмета  

Један од основних исхода је да студенти стекну теоретска и практична знања и да буду у стању да 

користе рачуноводствене податке, спроводе рачуноводствени надзор у компанијама, анализирају и 

тумаче поузданост финансијских извештаја на основу интерног ревизорског извештаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Дефиниције и модели интерне контроле. 2. Документовање система интерне контроле. 3. Евалуација 

ефикасности интерне контроле. 4. Самооцењивање интерне контроле. 5. Делокруг и организација 

интерне ревизије.. 6. Стратешко и годишње планирање ревизије . 7. Планирање ревизијског ангажмана. 8. 

Обављање тестирања на терену. 9. Извештавање и FOLLOWUP. 10. Однос интерне ревизије са другим 

учесницима корпоративног управљања. 11.Улога интерне ревизије у откривању и спречавању превара. 

12. Професионални стандарди и сертификација интерних ревизора.13. Финансијски (рачуноводствени) 

извештај. 14. Регулатива у области рачуноводства. 15. Формирање ревизорског мишљења. 

Практична настава 

Вежбе и практична настава прате предавања уз конкретну анализу финансијских извештаја, и 

прикупљање ревизорских доказа, затим састављање ревизорског извештаја и изражавање ревизорског 

мишљења као и решавање конкретних проблема. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 

Методе извођења наставе 

Фронтални рад, дијалошка метода, учење и решавање практичних примера вршења контроле и интерне 

ревизије кроз студије случаја конкретних предузећа, и самостални истраживачки рад. 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит 30 

колоквијум-и 20   

семинар-и 10   

 


