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Циљ предмета
Савладавањем програма предмета, студенти ће стећи неопходна теоријских знања за разумевање суштине
преструктурирања, схваћеног као процес перманентног подизања потенција деловања пословних субјеката
у тржишној економији, ефикаснијег корпоративног управљања, креирања додате вредности за власнике
предузећа и побољшања пословних перформанси. Студенти ће стећи теоријска знања неопходна за
разумевање карактеристика и функција тржишта корпоративне контроле, као и примену и вредновање
алтернативних техника преструктурирања (технике експанзионог и контракционог преструктурирања,
преструктурирање уз помоћ финансијског левриџа и сл.). Такође ће стећи знања неопходна за разумевање
специфичности преструктурирања предузећа у кризи, приступа финансирању интеграција и аквизиција,
као и пореског и рачуноводственог третмана преструктурирања предузећа.
Исход предмета
Савладавањем програма предмета, студенти ће бити оспособљени да:
• примене инструменте за оцену потребе преструктурирања предузећа;
• активно управљају процесима избора и примене оптималних техника преструктурирања;
• доносе одлуке о избору оптималних мера за превладавање кризе у пословању предузећа;
• разумеју порески и рачуноводствено-билансни третман специфичних трансакција преструктирирања.
Садржај предмета
Теоријска настава
1) Циљ корпорације; 2) Корпоративно управљање и преструктурирање предузећа; 3)Мерење финансијских
перформанси корпорације; 4) Корпоративне структуре и корпоративно преструктурирање; 5) Иницирање
корпоративног преструктурирања; 6) Пословно преструктурирање (стратегије експанзије и контракције); 7)
ЛБО и ЛР трансакције; 8) Извори вредности у ЛБО и ЛР трансакцијама; 9) Откуп акција; 10)
Преструктурирање предузећа у кризи и реорганизација; 11) ЕСОП трансакције; 12) Докапитализација
другом класом акција; 13) Понуде за замену; 14) Финансијска оцена и финансирање преструктурирања; 15)
Правни оквир примене техника преструктурирања; 16) Порески и рачуноводствени аспекти
преструктурирања.
Практична настава
Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
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