Студијски програм : ФИНАНСИЈЕ И БАНКАРСТВО, основне академске студије, први ниво
Модул 1: Финансије, банкарство и осигурање
Назив предмета: РЕВИЗИЈА И КОНТРОЛА
Наставник: Вукасовић Л. Драган
Статус предмета: обавезни, четврта година, осми семестар
Број ЕСПБ: 6
Услов: Положен испит из предмета Основе рачуноводства
Циљ предмета: Разумевање појма и улоге контроле у управљању организацијом. Упознавање са врстама
контрола и моделима контролних оквира. Разумевање улоге интерне ревизије у систему интерних
контрола. Разумевање приступа екстерног ревизора према систему интерних контрола. Разумевање
регулаторних захтева за извештавањем о систему интерних контрола од стране екстерног ревизора.
Исход предмета: Студенти који положе овај предмет биће оспособљени да: разумеју систем управљања
организацијом као скуп односа између циљева пословања, предузетних ризика и интерних контрола;
разумеју моделе контролних оквира и стекну основна знања о примени тих модела у пракси; разумеју
однос између управе, руководства, екстерне и интерне ревизије у систему управљања организацијом.
Разумеју природу захтева за извештавањем о функционисању интерних контрола од стране екстерног
ревизора, посебно о функционисању контрола у систему финансијског извештавања.
Садржај предмета:
Теоријска настава:
Појам управљања организацијом. Циљеви, ризици и контроле као елементи управљања организацијом.
Врсте и подела контрола Средства контроле. Контролни модели (COSO, ERM). Систем интерних контрола
у процесу финансијског извештавања. Улога интерне ревизије у систему интерних контрола. Приступ
екстерног ревизора систему интерних контрола у процесу ревизије финансијских извештаја (разумевање,
испитивање, оцењивање, оцена контролног ризика, оцена ревизорског ризика). Извештавање екстерног
ревизора о функционисању интерних контрола. Регулатива и најбоља пракса извештавања о
функционисању система интерних контрола, посебно о систему интерних контрола у процесу
финансијског извештавања.
Практична настава:
Решавање практичних задатака. Симулација пословних ситуација.
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Друго допуњено издање, Институт за економику и финансије, Београд, 2014. (одабрани делови)
- допунска


Одабрани чланци из стручних часописапо избору наставника.

Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:2
Вежбе:3
Други облици наставе: 0
Методе извођења наставе
Предавања се изводе уз подршку савремених учила и активно учешће студената.
Вежбе се изводе моделирањем изабраних ревизорских поступака у ПЦ сали у програму Ексел,
индивидуалним радом студената кроз израду и излагање семинарских радова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
10
практична настава
10
усмени испит
20
колоквијум-и
30
семинар-и
20
Укупно поена
100

