Студијски програм/студијски програми: Пословна економија и менаџмент
Врста и ниво студија: Мастер академске, други ниво
Назив предмета: ИНТЕРНА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА
Наставник (Презиме, средње слово, име): Љубисављевић Д. Снежана; Јовковић Ч. Биљана
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу Рачуноводство и пословне финансије, I семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ предмета је да студенте упозна са улогом и значајем интерне контроле и интерне ревизије пословних субјеката.
Исход предмета
Изучавањем релевантних теоријских концепата интерне контроле и ревизорске професије, као и примера из
ревизорске праксе, студенти се оспособљавају да боље разумеју положај и улогу интерног ревизора и система интерне
контроле у пословном окружењу.
Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава се изводи на часовима предавања и упознаје студенте са следећим основним категоријама интерне
контроле и ревизије: Интерни надзор као комлекс метода контроле и управљања; Инструменти којима се успостављају
интерне контроле; Циљеви и врсте интерне контроле; Компоненте интерне контроле; Процена контролног ризика;
Извештај о интерној контроли; Методе испитивања интерне контроле од стране ревизора; Појам, предмет испитивања,
техника и методологија интерне ревизије; Контекст и стратешка димензија интерне ревизије; Фазе процеса интерне
ревизије и извештај интерног ревизора.
Практична настава:
На вежбама, али и на предавањима, студенти раде бројне примере из домаће и стране праксе интерне контроле и
интерне ревизије.
Литература (Назив и број страна):
1. Душан Милојевић, Ревизија финансијских извештаја, Београдска банкарска академија, 2006. (глава девета:
стр. 174-195);
2. Богољуб Виторовић, Интерне контроле и интерна ревизија, Савез рачуновођа и ревизора Србије, Београд,
2004. (стр. 11-43; 72-89; 198-226)
3. Pickett S., Интерни ревизор у пракси, John Wiley & Sons, превод СРРС, 2004. (стр. 23-100; 109-143; 151-241;
253-273)
4. Мартић, С., Контрола и ревизија, Економски факултет Универзитета у Београду, 1987. (стр. 29-39; 40-65; )
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