
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Форензичко рачуноводство и ревизија 

Наставник/наставници: Драгомир Димитријевић, Биљана Јовковић 

Статус предмета: Изборни на модулима Ризик и осигурање, Рачуноводство и пословне финансије 

Број ЕСПБ: 8 

Услов:  

Циљ предмета 

Основни циљ предмета јесте указивање на значај и домет форензичког рачуноводства и форензичке 

ревизије у заштити квалитета финансијског извештавања. Намера је да се студенти упознају са врстама 

превара у пословању предузећа, као и да правилно разумеју карактеристичне ситуације, поступке и 

методологију откривања и санкционисања превара у пословању. Конкретније, циљ предмета је да 

анализира ситуације у којима уобичајени поступци контроле нису довољни за откривање и санкционисање 

превара у пословању предузећа, односно у којима је оправдана и нужна примена форензичког 

рачуноводства и поступака форензичке ревизије.  

Исход предмета  

Упознавање студената са јасним теоријско-методолошким оквиром за разумевање улоге и значаја 

форензичког рачуноводства у откривању и спречавању превара у пословању предузећа. Студенти се 

оспособљавају да правилно разумеју опасност од настанка превара у пословању предузећа, и то пре свега 

превара у финансијским извештајима. Овладавање различитим модалитетима и техникама превара у 

пословању предузећа, представља услов за формулисање метода за њихову детекцију, истраживање, и 

спречавање. Студенти добијају неопходна знања за анализу конкретних ситуација и процену неопходности 

примене форензичке ревизије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Преваре у пословању – облици, мотиви и циљеви превара 

2. Корупција и прање новца као облици превара 

3. Откривање и спречавање превара у предузећу 

4. Интерна контрола као средство превенције превара 

5. Улога и одговорност појединих институција (државних регулаторних тела и професионалних 

удружења) за преваре у предузећу 

6. Одговорност екстерне ревизије за откривање превара у предузећу 

7. Форензичко рачуноводство као инструмент детекције превара (настанак и развој форензичког 

рачуноводства) 

8. Процес истраживања и документовања превара у пословању од стране форензичких рачуновођа 

9. Форензичка ревизија (појам и делокруг) 

10. Технике форензичке ревизије у процесу откривања криминалних радњи 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2 

Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит / 

практична настава / усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и /   

  


