УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ САДУ
ПРИРОДНО-МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ

ИЗВЕШТАЈ О ОЦЕНИ МАСТЕР РАДА

I

ПОДАЦИ О КОМИСИЈИ

1. Датум и орган који је именовао Комисију
11.06.2013. Веће Департмана за математику и информатику
2. Састав Комисије са назнаком имена и презимена сваког члана, звања, назива уже
научне области за коју је изабран у звање, датума избора у звање и назив факултета,
установе у којој је члан комисије запослен:
1 Проф. др Наташа Крејић, редовни професор Природно математичког факултета у Новом Саду,
Нумеричка математика, 15.06.2004. – председник
2 Доц. др Наташа Спахић, доцент Природно математичког факултета у Новом Саду,
Рачуноводство, 01.07.2010. – ментор
3 Проф. др Зорана Лужанин, редовни професор Природно математичког факултета у Новом Саду,
Нумеричка математика , 12.11.2007. – члан
II ПОДАЦИ О КАНДИДАТУ
1. Име, име једног родитеља, презиме:

Ана (Сања) Топлак
2. Датум рођења, општина, република:
29.07.1989.,Макарска, република Хрватска
3. Година уписа на дипломске академске студије, смер/усмерење:
2008., математика финансија
III НАСЛОВ МАСТЕР РАДА
Ревизорске куће у Србији
IV ПРЕГЛЕД МАСТЕР РАДА

Мастер рад има 102 странице, 73 табеле , 17 графикона и 3 слике. Садржај рада је
распоређен у 4 главе.
Мастер рад приказује резултате истраживања пословања ревизорских кућа у Србији.
Базиран је на анализи укупних и појединачних успеха ревизорских кућа које послују на
територији Републике Србије у периоду 2010-2012 и за резултат пружа одговоре на
питања о (не)постојању везе између пословних прихода, запослености и нето добитка,
тржишном учешћу, доминацији и конкуренцији.
V ВРЕДНОВАЊЕ ПОЈЕДИНИХ ДЕЛОВА МАСТЕР РАДА
Први део рада представља теоријску основу ревизије финансијских извештаја, као и циљ и
сврху њеног постојања. Објашњен је и појам ревизорске организације, начин њеног
функционисања и врсте услуга које ревизорске куће пружају својим клијентима.
У другом делу рада су представљене све ревизорске куће у Србији. За сваку ревизорску
кућу су наведени основни подаци из финансијских извештаја три узастопне пословне
године, као и подаци који се односе на врсту ревизијских и неревизијских услуга које
пружају клијентима и подаци о најзначајнијим клијентима код којих су пружане услуге.
Трећи део рада представља анализу прикупљених података, са посебним акцентом на
пословање „велике четворке“ и њеном утицају на рад осталих ревизорских кућа на
тржишту Републике Србије.

Последњи део рада представљају закључна разматрања која представљају сажете одговоре
постављеног проблема истраживања.
VI ЗАКЉУЧЦИ ОДНОСНО РЕЗУЛТАТИ ИСТРАЖИВАЊА
Закључци проистекли из предметног истраживања базирани на финансијској анализи
прикупљених финансијских и нефинансијких информација, тржишној концентрацији
измереној Hefindal-Hiršmanovim индексом, анализи варијације, корелације и т-теста
представљених финансијских показатеља осликавају квалитет ревизије у Србији, рангове
ревизорских кућа, њихову успешност, проблеме и будуће трендове развоја.
VII КОНАЧНА ОЦЕНА МАСТЕР РАДА
Мастер рад садржи све елементе најављене у пријави теме. Заједничким деловањем
економског и математичког знања, комбинујући теоретска знања са примерима из праксе,
рад представља садржајно, свеобухватно истраживање које је резултирало квалитетним
подацима и актуелним закључцима о стању на тржишту ревизијских услуга.
VIII ПРЕДЛОГ
На основу укупне оцене мастер рада комисија предлаже да се мастер рад:
Ревизорске куће у Србији
прихвати, и да се кандидату Ани Топлак одобри одбрана.
Нови Сад, 06.05.2014.

ПОТПИСИ ЧЛАНОВА КОМИСИЈЕ
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