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Циљпредмета:
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.
Исходпредмета:Очекивањасесводенаразумевањесуштинебуџетскеипорескеконтролеиревизијеусмислуњихо
вогзаснивањанакодексупрофесионалногпонашањаинаодређенимстандардима.Полажиштеједанадзорпредстав
љакомплексмеракојимсеобезбеђуједасесвисубјектиусвојимодносимапонашајуускладусаунапредутвђенимпра
вилма. Предпоставка је да ће ти постулати помоћи професионалној обуци студената за вршење послова из
области буџетске и пореске контроле и ревизије.
Садржајпредмета:
Буџет(појам). Основне карактеристике и обележја буџета. Буџетска начела и буџетски принципи.
Координација буџетских функција, Буџетска средства. Доношење и 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 (порескасарадња)
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Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: 3
Други облици наставе: Методе извођења наставе:
Предавања уз активно учешће студената.Индивидуалан рад студената кроз израду и излагање семинарских
радова и екстензивну анализу примера из трговинске теорије и праксе, појединачно и у тимовима.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
практична настава
усмени испт
40
колоквијум-и
20
семинар-и
30
Укупно поена
100

