Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : БАНКАРСТВО, ОСИГУРАЊЕ И БЕРЗЕ
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: РЕВИЗИЈА У ОСИГУРАЊУ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Гордана С. Мрдак
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ изучавања овог предмета је упознавање основних карактеристика поступка ревизије
финансијских извештаја. На основу већ изучаваних предмета из ове области, студенти изучавају поступке
ревизије у области осигурања.
Исход предмета
Након савладавања основних концепата и стицања знања у оквиру овог предмета, студент ће бити
оспособљен да разуме специфичности пословања осигуравајућих компанија, врста осигурања, карактер
премије осигурања и ревизијске процедуре у осигурању. Последично, студент ће моћи да уочи поступак
ревизије рачуноводственог извештаја осигуравајућих компанија, њихов значај и примену у пракси.
Такође, студент ће бити способан да разуме утицај доношења ревизијског мишљења на финансијску
јавност. Као посебна и специфична целина, биће обрађено поглавље актуарских основа у ревизији.
Садржај предмета
Појам и значај ревизије. Корисници ревизијских информација. Контрола и ревизија: Интерна контрола.
Интерна ревизија. Екстерна ревизија. Специфичности пословања осигуравајућих компанија: Осигурање и
ризик. Врсте осигурања. Карактер премије осигурања и премијски циклус. Бруто премија. Премијски
циклус. Ревизијске процедуре у осигурању: Поступак ревизије рачуноводственог извештаја
осигуравајућих компанија. Ревизија билансне активе (средстава). Ревизија билансне пасиве (извора).
Ревизија биланса успеха. Ревизија резултата пословања. Доношење ревизијског мишљења. Извештавање.
Актуарске основе ревизије математичких резерви: Анализа равномерних ризика. Ревизија дугорочних
резервисања животног осигурања. Ревизија математичких резерви осигурања личне ренте. Ревизија
математичких резерви осигурања капитала. Утицај промене дисконтне стопе на висину математичких
резерви.
Литература
Ивана Словић-Крчадинац "Ревизија у осигурању", Београд, 2014.
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Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
/
/
Методе извођења наставе
Ex catedra; интерактивни метод; анализа случајева из праксе.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
15
усмени испт
30
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем
(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

