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Циљ предмета:
Основни циљ и задатак пореске и буџетске контроле и ревизије је да се на основама научних достигнућа и
стручних знања презентира проблематика две области које имају међусобно комплементарне циљеве и за
крајњи циљ поваћање економије пословања и буџетских средстава. Систем интерних и екстерних контрола
ревизија треба да омогући професионалну обуку студената за правилно и стручно вршење надзора у буџетским
установама као и целокупном пословању.
Исход предмета:
Очекивања се своде на разумевање суштине буџетске и пореске контроле и ревизије у смислу њиховог
заснивања на кодексу професионалног понашања и на одређеним стандардима. Полажиште је да надзор
представља комплекс мера којим се обезбеђује да се сви субјекти у својим односима понашају у складу са
унапред утвђеним правилма. Предпоставка је да ће ти постулати помоћи професионалној обуци студената за
вршење послова из области буџетске и пореске контроле и ревизије.
Садржај предмета:
 Буџет (Појам)
 Основне карактеристике и обележија буџета
 Буџетска начела и буџетски принципи
 Координација буџетских функција
 Буџетска средства
 Доношење буџета
 Извршење буџета
 Управљање буџетским дефицитом
 Буџетска контрола
 Буџетски систем Републике Србије
 Државна ревизорска институција
 Фондови и буџетски систем Србије
 Пореска контрола и ревизија
 Органи екстерног назива
Европска унија и пореска хармонизација (пореска сарадња)
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
4
3
Методе извођења наставе: Настава на предмету се изводи кроз (1) предавања, односно преношење
систематских сазнања из литературе, и (2) вежбе, на којима је акценат на практичном раду студената кроз: (а)
дискусију случајева из праксе, (б) анализу илустрација, (ц) симулације и игре, (д) семинарске радове на задату
тему и (е) групне презентације пројеката анализе организационог дизајна у изабраној организацији од стране
студентских тимова.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит/ усмени испт
30
домаћи задатак
10
колоквијум-и
40
семинар-и
10

Табела 5.2 Спецификација предмета
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