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Циљ предмета 

Циљ изучавања овог предмета је упознавање са значајем надзора јавне управе, циљевима и начином 

функционисања надзора, што претпоставља упознавање са сегментима интерног надзора – интерном 

контролом и интерном ревизијом, као и екстерним надзором – инспекцијом и државном ревизијом. У 

складу са растућим значајем надзора у јавној управи, предмет омогућава студентима да се путем 

упознавања са теоријским поставкама у решавању практичних питања и проблема из области интерног и 

екстерног надзора припреме за решавање поменутих проблемских ситуација у јавној управи.  

Исход предмета 

Студенти ће се детаљно упознати са сегментима интерног и екстерног надзора својствених јавној управи. 

Интерни надзор и његови облици – интерна контрола и интерна ревизија у данашњици, коју карактерише 

изузетна неефикасност јавног сектора, све више добијају на значају услед чега је неопходно да сви они 

који се озбиљно баве проблематиком надзора јавне управе буду детаљно упознати са циљевима, 

карактеристикама и значајем како система интерног тако и сегментима екстерног надзора. Студенти ће 

имати прилику да усвоје неопходна знања везана за интерну ревизију, њене циљеве, начине обављања, да 

се упознају са значајем и елементима система интерне контроле, као и сегментима екстерног надзора у 

јавној управи а пре свега служби инспекције и државне ревизије која представља најважнији екстерни 

облик надзора пословања свих субјеката у јавној управи, захваљујући чијем постојању се постиже 

финансијска одговорност корисника буџетских средства пред пореским обвезницима. 

Садржај предмета 

Увод: Структура јавне управе  

Сегменти јавне управе. Регулатива у јавној управи. Извештавање у јавној управи. Појам, циљеви и 

карактеристике надзора у јавној управи. Облици интерног и екстерног надзора јавне управе. 

I Интерна контрола у јавној управи  

Појам интерне контроле. Циљеви интерне контроле. Врсте интерних контрола. Начини спровођења 

контроле. Структура система интерне контроле. Интерни контролни поступци и процедуре. Ограничења 

интерних контрола. Разлике између интерне контроле и интерне ревизије. 

II Интерна ревизија у јавној управи   
Циљ и предмет интерне ревизије. Историјски развој интерне ревизије. Професија интерних ревизора. 

Интерна ревизија и управљање ризицима. Организација и управљање интерном ревизијом. Улога и 

задаци одбора за ревизију. Стандарди интерне ревизије и кодекс професионалне етике интерних 

ревизора. Процес интерне ревизије. Савремени правци развоја интерне ревизије.  

III Екстерни надзор пословања јавне управе  

INTOSAI Стандарди у јавној управи. Инспекцијске службе у јавној управи. Надзор јавне набавке.  

Државна ревизија у Републици Србији. Надлежност Државне ревизорске институције. Обављање 

државне ревизије. Извештаји државног ревизора. 
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Број часова активне наставе Остали часови 

Предавања: 

30 

Вежбе: 

30 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

60 

Методе извођења наставе  предавања, групне дискусије, анализе студије случајева, презентације 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

Активност у току предавања 5 писмени испит / 

Практична настава / усмени испт (тест) 50 

Колоквијуми 20+20 ..........  

Семинарски рад 5   

 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&text=I.+Brusca&search-alias=digital-text&field-author=I.+Brusca&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_2?ie=UTF8&text=E.+Caperchione&search-alias=digital-text&field-author=E.+Caperchione&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_3?ie=UTF8&text=S.+Cohen&search-alias=digital-text&field-author=S.+Cohen&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_4?ie=UTF8&text=F+Manes+Rossi&search-alias=digital-text&field-author=F+Manes+Rossi&sort=relevancerank
https://www.amazon.com/Sir-John-Bourn/e/B001J3NMOI/ref=dp_byline_cont_book_1

