
РЕПУБЛИКА СРПСКА 
УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ  
Други циклус студија 

ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ 

НАПРЕДНА РЕВИЗИЈА 

 
1. Општи принципи ревизије 
2. Однос ревизије према контроли, интерној контроли и интерној ревизији 
3. Ревизија као професија, вјештина и теорија 
4. Улога ревизије 
5. Врсте ревизије 
6. Однос екстерне и интерне ревизије 
7. Општи циљ ревизије и модел поступка ревизије 
8. Контраверзе везано за ревизијску професију /јаз у очекивањима/ 
9. Очекивања од ревизије 
10. Контрола квалитета ревизије 
11. Утврђивање циљева ревизије на основу изјава управе 
12. Постулати ревизије 
13. Концепти ревизије - концепт фер презентације 
14. Концепти ревизије - концепт дужне професионалне пажње 
15. Концепти ревизије - концепт независности 
16. Концепти ревизије - концепт разумног увјеравања 
17. Концепти ревизије - концепт ревизијског доказа 
18. Стандарди ревизије 
19. Јавни надзор над услугама ревизије финансијских извјештаја 
20. Ризик ревизије 
21. Материјалност у ревизији 
22. Прихватање клијента и прихватање од стране клијента 
23. Коришћење услуга других професионалаца у ревизији 
24. Услови ангажовања ревизора 
25. Упознавање компаније и привредне гране у оквиру планирања ревизије 
26. Прелиминарни аналитички поступци 
27. Упознавање рачуноводственог и система интерне контроле 
28. Планирање значајности/материјалности 
29. Процјена ревизијског ризика 
30. Анализа инхерентног, контролног и ризика детекције 
31. Компоненте интерне контроле 
32. Упознавање и вредновање рачуноводственог и система интерне контроле 
33. Тестови контрола 
34. Технике прикупљања доказа  
35. Аналитички поступци као метод прикупљања доказа 
36. Поузданост и трошкови техника/метода прикупљања доказа 
37. Доказни поступци/тестови 
38. Примјена узорка у прикупљању доказа ревизије 
39. Статистичко и нестатистичко узорковање 
40. Дефинисање популације и методе селекције узорка 



41. Узорковање за тестове контроле 
42. Узорковање нумеричких вриједности 
43. Ревизија сталне имовине 
44. Ревизија дугорочих финансијских пласмана 
45. Ревизија залиха 
46. Ревизија потраживања 
47. Ревизија обавеза према добављачима 
48. Ревизија капитала 
49. Ревизија дугорочних обавеза 
50. Ревизија запослених и плата 
51. Ревизија прихода и расхода 
52. 3авршна фаза ревизије 
53. Испитивање потенцијалних и уговорних обавеза у оквиру завршне фазе ревизије 
54. Испитивање повезаних страна у оквиру завршне фазе ревизије 
55. Испитивање накнадних догађаја 
56. Разматрање временске неограничености пословања 
57. Закључни поступци ревизије 
58. Процјена погрешних исказа идентификованих током ревизије 
59. Основни елементи/садржај извјештаја ревизора 
60. Извјештај ревизора који садржи позитивно мишљење 
61. Извјештај ревизора који садржи мишљење са резервом 
62. Извјешај ревизора који садржи негативно мишљење 
63. Извјештај ревизора у коме се ревизор уздржава од давања мишљења 
64. Разматрање кључних питања ревизије 
65. Ревизија консолидованих финансијских извјештаја 
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