
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 
Смјер: Рачуноводство и финансије 

I циклус студија IV година студија 

Пун назив предмета 

ФОРЕНЗИЧКО РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА 

Катедра 
Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије, Факултет пословне економије 
Бијељина 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

РФ-08-1-099 обавезан VII 8 

Наставник Др Срђан Лалић, ванредни професор 

Сарадник - 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 

П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 

4 2 0 4*15*1,60 2*15*1,80 0 SoП=1,60 SoАВ=1,80 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално) 
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 

4*15+2*15+0 = 90 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално) 
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,60+2*15*1,80+0 = 150 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): W + T = Uopt сати семестрално 
90 h + 150 h = 240 h 

 

 

 
Исходи учења 

Савладавањем овог предмета студенти ће бити оспособљени да на систематичан, исцрпан и 
свеобухватан начин третирају проблем: 
1. откривања превара; 
2. корупција; 
3. криминалних радњи у пословању извјештајних ентитета; 
4. изградње компетенција и вјештина из области рачуноводства, ревизије и финансија како би били 
у могућности да испитају и интерпретирају доказе и чињенице које се односе на почињене преваре, 
криминалне радње и корупцију. 

 

Условљеност 
Нема условљености, али су пожељна знања из ужих научних области рачуноводство и ревизија и 
пословне финансије (рачуноводство, управљачко рачунодство, финансијско извјештавање, 
пословне финансије). 

Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, студије случаја, тестови, примјери из праксе. 

 

 

 

 

 
Садржај 
предмета по 
седмицама 

1. Увод у форензичко рачуноводство 
2. Креативно рачуноводство биланса 
3. Форензика токова готовине 
4 Форензика пореза 
5. Форензика финансијских инструмената 
6. Форензичко рачуноводство у ИТ окружењу 
7. Судска вјештачења и стечајеви и форензика јавних набавки 
8. Први колоквијум 

9. Форензичка ревизија 
10. Форензичко рачуноводство сложених трансакција 
11.Форензика процјене вриједности предузећа 
12.Корпоративна безбједност 
13. “Прање“ новца и мјере за спречавање и откривање 
14. Извјештај форензичког рачуновође 
15. Други колоквијум 

Обавезна литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Група аутора Форензика пословања, Финрар доо, Бања Лука 2013 - 



 

    

Допунска литература 

Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Белак, В. 
Пословна форензика и форензичко рачуноводство- 
борба против пријеваре, Belak Excellens d.o.o. 

2011 - 

    

Обавезе, облици провјере 

знања и оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 

 

Предиспитне обавезе 

Присуство предавањима/ вјежбама и активност на настави 5 5% 

Позитивно оцјењен семинарски рад 5 5% 

Колоквијуми 40 40% 

Завршни испит 

Завршни испит (усмени) 50 50% 

УКУПНО 100 100% 

Датум овјере 7. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 20.12.2018. године 


