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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ 

САРАЈЕВУ 

 
Студијски 

програм: 

ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА  

смјер Финансије, банкарство и 

осигурање; Спољна трговина, порези и 

царине; Пословна информатика 

      

Назив предмета 
 
ФИНАНСИЈСКА КОНТРОЛА И РЕВИЗИЈА 

Катедра којој 

предмет припада 

Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, 

Факултет пословне економије Бијељина 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 

PE-03-1-018-5 

PE-03-1-039-5 

PE-03-1-057-5 

Обавезни 5 4+2 7 

Наставник Проф. др Бранко Крсмановић 

Сарадник Ања Рајак 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ изучавања предмета је упознавање студената са савременом теоријом и праксом ревизије.   

Исходи учења : 

По завршетку овог курса студенти ће разумјети потребу за ревизијом финансијских извјештаја и њен 

значај за кориснике финансијских извјештаја, односно доносиоце одлука. Такође, моћи ће да 

израчунају и алоцирају прелиминарну материјалност на билансне позиције. Студенти ће знати на 

који начин се оцјењује ризик ревизије и како се прикупљају докази у ревизији. Биће упознати са 

поступцима и процедурама ревизије финансијских извјештаја.  

Садржај предмета: 

1. Увод у ревизију финансијских извјештаја (појам, улога, потреба за независном ревизијом...) 

2. Врсте ревизије, развој ревизије и ревизорске организације 

3. Теоријске основе ревизије 

4. Професионална етика ревизије 

5. Материјалност у ревизији (прелиминарна оцјена материјалности, алоцирање, израчунавање 

материјалности) 

6. Ризик ревизије 

7. Докази у ревизији 

8. Поступак ревизије 

9. Оцјена поузданости система интерних контрола 

10. Утицај информационих и телекомуникационих технологија на процес ревизије 

11. Примјена узорка у ревизији 

12. Ревизија позиција финансијског извјештаја 

13. Завршна ревизија 

14. Ревизијски извјештаји 

15. Студија случаја: Ревизија финансијских извјештаја предузећа 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: 

Теоријска и практична настава.  

Вјежбе: 

За сваку наставну јединицу припремљене су одговарајуће презентације. Понављају се наставне 

јединице обрађене током предавања и студенти се укључују у дискусију путем рада у групама и 

практичних примјера. 

Литература: 
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Основна литература: 

Андрић, Крсмановић, Јакшић, (2004), Ревизија, теорија и пракса, Суботица. 

Додатна литература: 

Радомир Божић, Новак Кондић, (2007), Ревизија финансијских извјештаја, Бања Лука, Источно 

Сарајево. 

William F. Messier Jr, (2000), Ревизија, Приручник за ревизоре и студенте са ријешеним задацима, 

Faber & Igorubuc, Zagreb. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

За полагање испита неопходно је 50% из писменог и 50% из усменог дијела испита. 

Похађање наставе 3 Домаћи задаци - Колоквијуми 

(писмени испит) 

40 (2х20) 

Активност на настави 2 Семинарски 5 Завршни испит 50 

Посебна назнака за предмет: 

 

Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Бранко Крсмановић 

Датум овјере: 29.12.2015. 

 

  


