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УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ФАКУЛТЕТ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ БИЈЕЉИНА 

 

Студијски 

програм: 
Дигитална економија,   

 

      

Назив предмета РЕВИЗИЈА ПОСЛОВНИХ ИНФОРМАЦИОНИХ СИСТЕМА 

 

Катедра којој 

предмет припада 
Катедра за пословну информатику 

Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Фонд часова Број ECTS бодова 
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Наставник Проф. др Бранко Крсмановић 

Сарадник доц. др Срђан Лалић 

Условљеност другим предметима Облик условљености 

Нема условљености  

Циљеви изучавања предмета: 

Циљ предмета је упознавање са савременим информационим технологијама које могу да се примјене 

у поступцима ревизије. Упозначемо се са новим економским приступом који користи разне 

информатичке алате да би олакшали послове ревизије. Биће представљени сви важећи стандарди из 

ове области, који се примјењују у нашој земљи. 

Исходи учења : 

Проучавањем датог садржаја студент стиче знања и упознаје се са свим важећим стандардима из ове 

области, који се примјењују у нашој земљи, чиме ће знање које стекао из сродних предмета, током 

редовног школовања, проширити усавршавајући нови економски приступ који обухвата разне 

информатичке алате да би се олакшали послови ревизије уз већи ниво сигурности и ефикасности. 

Садржај предмета: 

1. Компјутерски информациони систем. 

2. Установљавање ефективне функције IT ревизије. 

3. Процес ревизије информационих система (IS). 

4. Технике ревизије IS. 

5. Информациони подсистем рачуноводства - главна књига. 

6. Информациони подсистем рачуноводства - помоћне књиге. 

7. Ревизија база података. 

8. Ревизија апликација. 

9. Интерне контроле у КИС окружењу. 

10. Оквири и стандарди – COSO, COBIT. 

11. Оквир и стандарди ревизије ITIL, ISO, INFOSEC.  

12. Регулатива – Закони и прописи.  

13. Етика у ревизији IS. 

14. Управљање ризиком. 

15. Софтверска подршка ревизији IS. 

Методе наставе и савладавање градива: 

Предавања: Теоријска и практична настава. На крају сваке теме предвиђена је дискусија као и 

расправа о текућим сазнањима и новостима везаним за дату тему 

Вjежбе: Свака методска јединица са предавања се рекапитулира и увjежбава и на часовима вjежби. 

Литература: 

Основна литература: 

Др Бранко Крсмановић, Др Станислав Полић, Информационе технологије у рачуноводству и 

ревизији, СРРС и ФСТ, Бања Лука-Бијељина, 2008. 

Chris Davis, Mike Schiller i Kevin Wheeler, IT auditing: Using Controls to Protect Information  Assets, 
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Copyright 2007 by Mc-Graw Companies, 2007. 

Мирко Андрић, Бранко Крсмановић, Дејан Јакшић, Ревизија – теорија и пракса, Економски факултет 

Суботица, 2009. 

Облици провјере знања и оцјењивање: 

Коначна оцјена на испиту добија се на основу присутства настави, активног учешћа у наставном 

процесу, позитивно оцијењених семинарских радова и колоквијума и знања показаног на усменом и 

практичном дијелу испита. 

Похађање наставе 5 Колоквијуми   Завршни испит 60 

Активност на настави 5 Семинарски 30 Лабораторија  

Посебна назнака за предмет: 

 

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

Датум овјере: 10.11.2016. 

 

 


