
 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДРУГОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-510 

Студијски програм/студијски програми: Рачуноводство и ревизија 
Врста и ниво студија: Студије другог степена - Мастер академске студије 
Назив предмета: Интерна ревизија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јакшић, Б. Дејан 
Статус предмета: Изборни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Није постављен 
Циљ предмета 
Предмет омогућава студентима смера Рачуноводство и ревизија стицање теоријског и практичног знања за разумевање 
улоге и значаја интерне ревизије као сегмента интерног надзора организације која доприноси унапређењу пословања.  
Исход предмета  
Студенти се оспособљавају за реализацију послова интерне ревизије: процена система интерних контрола, оцена 
контролног ризика, израда плана интерне ревизије, тестирање интерних контрола и прикупљање ревизијских доказа на 
бази узорка, употреба компјутерских алата и техника, анализа резултата и израда извештаја интерне ревизије. 
Теоријска настава 
 Појам, циљ и улога интерне ревизије 
 Међународна професионална и законска регулатива интерне ревизије 
 Независност и објективност интерне ревизије 
 Систем интерних контрола 
 Приступи интерне ревизије 
 Потребна знања, вештине и компетенције интерних ревизора 
 Методологија процеса интерне ревизије: планирање и одређивања предмета испитивања (годишње 

планирање и планирање ангажмана), спровођење ангажмана (технике тестирања и прикупљања 
ревизијских доказа и радни папири), формирање мишљења 

 извештај интерне ревизије и праћење примене препорука 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
 студије случаја 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

нема Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици 
наставе: 

Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Теоријска настава: Усмено предавање и графичка презентација у електронској форми 
Практична настава-вежбе: Студије случаја - решавање и презентација 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит 30 
студије случаја 24 усмени испт  
Колоквијуми - 2 2x20=40 ….......  
семинар-и    

СВЕГА 70  30 
 
 


