
 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ПРВОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

 
Стандард 5: Курикулум 
 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-329 

Студијски програм/студијски програми: обавезни: Рачуноводство и ревизија 
изборни: Финансије, банкарство и осигурање 
Врста и ниво студија: Студије првог степена- Основне академске студије 
Назив предмета: Ревизија 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Андрић  И. Мирко, Јакшић Б. Дејан 
Статус предмета: обавезни на студијском програму Рачуноводство и ревизија и изборни на студијском 
програму Финансије, банкарство и осигурање 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Предмет пружа теоријске и практичне основе за разумевање улоге ревизије и начина на који се ревизија спроводи. 
Посебно се обрађује хронологија и методологија ревизије кроз коју се стиче уверавање о истинитости и објективности 
финансијских извештаја. 
Исход предмета  
Овладавање знањима из области рачуноводства и ревизије и оспособљавање студената за самостална истраживања у 
поменутој области, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења економских одлука. 
Теоријска настава 
 Карактеристике и улога ревизије, врсте ревизије, професионалне ревизорске организације и ревизорске фирме,  

циљеви, постулати и концепти ревизије, Међународни стандарди ревизије и етика у ревизији, материјалност и 
ревизијски ризик, ревизијски доказ, прикупљање и вредновање доказа, интерне контроле, ревизија у ИТТ 
окружењу,  узорковање у ревизији,  ревизијски тестови,  завршна ревизија,  ревизорски извештаји, интерна 
ревизија и ревизија јавних расхода 

Практична настава:Вежбе 
 Методологија ревизије финансијских извештаја предузећа 
Семинарски рад подразумева истраживање и писање радова на тему актуелне проблематике из области ревизије 
финансијских извештаја. 
Литература  
Андрић, М., Крсмановић, Б., и Јакшић, Д. (2012). Ревизија – теорија и пракса. Бечеј: Пролетер 
Број часова активне наставе у шестом семестру на студијском програму Рачуноводство и 
ревизија  и осмом семестру на студијском програму Финансије, банкарство и осигурање 

Остали часови 
нема 

Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
нема 

Студијски истраживачки рад: 
нема 

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  
студије случаја  усмени испт 30 
колоквијум-и (2 колоквијума) 

60 поена 
….......  

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

 


