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ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПРЕДМЕТА 
Р Е В И З И Ј А 

 
1. Појам и улога ревизије 
2. Однос ревизије и рачуноводства 
3. Потреба (и разлози) за ревизијом 
4. Врсте ревизије и услуге ревизорских фирми 
5. Ревизија као професија 
6. Ревизија као вештина 
7. Ревизија као теорија 
8. Развој ревизије у развијеним земљама и у Србији (важнији датуми) 
9. Националне професионалне ревизорске организације 
10. Међународна федерација рачуновођа – IFAC 
11. Ревизорске фирме 
12. Едукација ревизора 
13. Регулатива ревизије у ЕУ 
14. Интерна и екстерна контрола квалитета ревизије 
15. Циљеви ревизије 
16. Постулати ревизије 
17. Концепти ревизије  
18. Општеприхваћени стандарди ревизије (GAAS) 
19. Међународни стандарди ревизије (ISА) 
20. Потреба за кодексом у ревизији и IFAC-ов кодекс етике за професионалне рачуновође 
21. Материјалност у ревизији (општи осврт и прелиминарна оцена) 
22. Материјалност у ревизији (алоцирање и израчунавање) 
23. Ризик ревизије – појмовно одређење и општи осврт 
24. Инхерентни ризик 
25. Контролни и детекциони ризик 
26. Сумирање ризика ревизије и однос између ризика, доказа и материјалности 
27. Докази у ревизији – појмовно одређење, поступци (методе) прибављања ревизорских доказа и 

особине ревизорских доказа 
28. Тврдње у финансијским извештајима и специфични циљеви ревизије 
29. Контролни тестови и ризик контроле 
30. Суштински тестови и детекциони ризик 
31. Тестови двоструке намене 
32. Коришћење рада другог ревизора у процесу ревизије 
33. Коришћење рада интерне ревизије у процесу ревизије 
34. Коришћење рада експерата у процесу ревизије 
35. Трансакције са повезаним лицима 
36. Аналитичке процедуре у ревизији 
37. Поступак ревизије (општи осврт и хронологија извођења ревизије) 
38. Прихватање клијента у поступку ревизије (Писмо о ангажовању на ревизији) 
39. Упознавање са клијентом као поступак ревизије 
40. Развијње глобалне стратегије ревизије 
41. План и програм ревизије 
42. Процес ревизије и израда ревизорског извештаја 
43. Радни папири ревизије – сврха и садржај 
44. Радни папири ревизије – организација и чување 
45. Упознавање са клијентовим системом интерне контроле 
46. Ревизорско разумевање система интерне контроле 
47. Процена контролног ризика за циклус продаје и наплате – матрица контролног ризика 
48. Ревизија позиција финансијских извештаја – одређивање циклуса трансакција и њихово 

испитивање 
49. Ревизија некретнина, постројења и опреме (циљеви и процедуре) 
50. Ревизија дугорочних финансијских пласмана (циљеви и процедуре) 
51. Ревизија залиха (циљеви и процедуре) 
52. Ревизија потраживања (циљеви и процедуре) 
53. Ревизија новчаних средстава и новчаних токова 
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54. Ревизија обавеза према добављачима (циљеви и процедуре) 
55. Ревизија капитала (циљеви и процедуре) 
56. Ревизија дугорочних обавеза (циљеви и процедуре) 
57. Ревизија запослених и плата (циљеви и процедуре) 
58. Присуствовање попису као активност завршне ревизије 
59. Потврђивање салда (конфирмација) као активност завршне ревизије 
60. Преглед накнадних догађаја при завршној ревизији 
61. Преглед потенцијалних обавеза и потенцијалне имовине 
62. Ревизија прихода и расхода (циљеви и процедуре) 
63. Разматрање временске неограничености пословања (going concern) 
64. Ревизија осталих елемената финансијских извештаја (промене на капиталу и напомене) 
65. Финалне провере (коначан аналитички преглед) 
66. Финалне провере (контрола квалитета ревизије) 
67. Прибављање писма презантације и садржина писма презентације 
68. Формирање мишљења као резултат спроведених поступака у ревизији 
69. Писмо руководству и његова садржина 
70. Садржина и елементи извештаја о ревизији финансијских извештаја 
71. Изражавање ревизорског мишљења – мишљење без резерве 
72. Изражавање ревизорског мишљења – мишљење са резервом 
73. Изражавање ревизорског мишљења – уздржавање од мишљења 
74. Изражавање ревизорског мишљења – негативно мишљење 
75. Остали ревизорски извештаји – преглед, уговорени поступци и компилација 
76. Интерна ревизија – појам, развој и обележја 
77. Подручја деловања интерне ревизије и однос између интерне ревизије и екстерног ревизора 
78. Организационо позиционирање интерне ревизије у предузећу и унутрашња структура одељења 

интерне ревизије 
79. Стандарди интерне ревизије 
80. Професионална етика интерне ревизије 
81. Извештај интерне ревизије 
82. Рачуноводствени аспекти консолидованих финансијских извештаја и специфичности ревизије 

консолидованих финансијских извештаја 
83. Поступак спровођења ревизије консолидованих финансијских извештаја 
84. Ревизија јавних расхода – основне напомене 
85. Делокруг рада државне ревизије 
86. Организација врховне државне ревизије 
87. Мисија и организација INTOSAI 
88. Организација EUROSAI 
89. Лимска декларација о смерницама и правилима државне ревизије 
90. Постулати, премисе и стандарди државне ревизије 
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