Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: РЕВИЗИЈА
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Сандра М. Зајми
Статус предмета: ОБАВЕЗНИ
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Циљ изучавања овог предмета су основне карактеристике ревизије финансијских извештаја и разумевање
међународних стандарда ревизије посебно оних који се односе на одговорност ревизора у вршењу
ревизије, планирање поступка ревизије, ревизорски извештај, интерну контролу о субјектима ревизије као
и на друге услуге сродне ревизији.
Исход предмета
Студенти треба да стекну основна знања о садржају ревизије, ревизорском поступку, форми и садржини
ревизорских извештаја, одговорности ревизора и значају ревизије у пракси, у складу са међународним
стандардима ревизије и домаћем законодавству.
Садржај предмета
Предмет треба да садржи следеће целине: предмет ревизије, циљеви ревизије, принципи ревизорске
професије, ревизорски стандарди, ревизорске технике и процедуре, извештаји ревизора, ревизорско
мишљење, невизависност и аутономност у раду ревизора, везе између рачуноводства, ревизије и
информатичких података, интерна ревизија и савремене тенденције у развоју професије ревизора.
Литература
Мирослав Тодоровић, Савка Вучковић Милутиновић "Ревизија", Економски факултет, Београд, 2015,
IFAC, Међународни стандарди ревизије, Савез рачуновођа и ревизора Србије,Београд 2012.
Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
2
/
/
Методе извођења наставе
Поред предавања студенти ће имати вежбе, које ће обухватити понављање градива, проверу знања као и
анализу примера из праксе. На студијском истраживачком раду непосрено ће се учествовати у процесу
израде ревизије финансијских извештаја предузећа.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
10
усмени испт
30
колоквијум-и
20
..........
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.

