
 

Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Интерна контрола и ревизија 

Наставник/наставници: Љубисављевић Д. Снежана; Јовковић Ч. Биљана 

Статус предмета: Обавезан на модулу Рачуноводство и пословне финансије; Изборни на модулу 

Менаџмент у јавном сектору 

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 система интерне контроле студенти стичу знања неопходна за имплементацију мера система 

интерне контроле у пракси, оспособљавају се да боље разумеју процесуре које су саставни део интерне 

котроле и користе стечена знања за њено унапређење. Анализом развоја и карактеристика интерне ревизије 

студенти су у могућности да уоче све предности и недостатке постојања или одсуства успостављања 

функције интерне ревизије у предузећима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава се изводи на часовима предавања и упознаје студенте са основним категоријама интерне 

ревизије и интерне контроле: Основе интерне контроле; Процена контролног ризика; Интерна контрола у и 

ИТ; Контекст ревизија; Стратешка димензија ревизије; Обезбеђење квалитета и компетентности; Процес 

ревизије; Предлог ревизије Појам, развој и регулатива интерне ревизије; Корпоративно управљање, ризици 

и контрола; Улога и активности интерне ревизије у корпоративном управљању, ризицима и контроли 

Управљање ангажовањем; Менаџмент и организација; Етика и ревизија; Управљање усклађеношћу 

пословања; Ризик преваре; Управљање континуитетом пословања. 

Практична настава  

На вежбама, али и на предавањима, студенти раде бројне примере из домаће и стране праксе интерне 

контроле и интерне ревизије. Други облици наставе, Студијски истраживачки рад, Семинарски радови 
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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 3 писмени испит / 

практична настава 2 усмени испит 50 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 5   

 

  


