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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-532 

Студијски програм/студијски програми : Рачуноводство и ревизија 
Врста и ниво студија: Студије другог степена- Мастер академске студије 
Назив предмета: Ревизија јавног сектора 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Андрић И. Мирко 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: 
Циљ предмета 
Предмет пружа увид у основне теоријске и методолошке поставке савремене ревизије јавног сектора. Посебно се 
обрађује институционални положај врховне државне ревизије у односу на органе власти, као и улога и функције које 
представљају надлежност ревизије јавног сектора.  
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање знањима из области Ревизије јавног сектора и оспособљавање студената за самостална 
истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења економских одлука. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
 Предмет и циљ ревизије јавног сектора,  
 врховне државне ревизије (САИ),  
 делокруг рада САИ,  
 институционална позиција САИ,  
 карактеристике и организација рада САИ,  
 професионална регионална удружења САИ, ИНТОСАИ И ЕУРОСАИ,  
 економичност, ефективност и ефикасност САИ,  
 регулатива рада САИ, Лимска декларација,  
 стандарди државне ревизије, 
 процес ревизије јавног сектора, планирање ревизије јавних расхода, хронологија извођења ревизије,  
 ревизија перформанси,  
 ревизорски извештаји . 
Практична настава:Вежбе 
 Јавне набавке 
 Методологија ревизије финансијских извештаја корисника буџетских средстава 
Семинарски рад подразумева истраживање и писање радова на тему актуелне проблематике из области државне 
ревизије.  
Литература  
 Андрић, М. (2012). Ревизија јавног сектора. Бечеј: Пролетер 
Број часова  активне наставе у другом семестру Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и презентација у електронској форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 поена писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и (2 колоквијума) 

60 поена 
..........  

семинар-и (1 рад)  4 поена   
СВЕГА 70  30 

 


