
Студијски програм: Економија и пословно управљање 

Назив предмета: Специјални биланси 

Наставници: Владимир Обрадовић, Нeмaњa Кaрaпaвлoвић 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу 

Рачуноводство, ревизија и пословне финансије 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Сaвлaдaвaњeм прoгрaмa нaстaвнoг прeдмeтa, студeнти ћe сe упoзнaти сa теоријско-методолошким 

основама процеса финансијског извештавања у вези са специјалним (посебним) приликама током живота 

предузећа, тј. поводом догађаја са нарочитим поводом, као што су: оснивање, промена правне форме, 

фузија (припајање и спајање), подела, издвајање, санација, ликвидација и стечај. 

Исход предмета  

Студeнти ћe бити у стaњу дa: (а) саставе биланс оснивања предузећа, (б) рачуноводствено третирају догађај 

промене правне форме предузећа, (в) рачуноводствено третирају догађај фузије, тј. спајања два или више 

предузећа у ново предузеће и припајања једног или више предузећа постојећем предузећу, као и друге 

облике пословних комбинација, у складу са Међународним стандардом финансијског извештавања 3 – 

Пословне комбинације, (г) саставе деобни биланс и реализују остале рачуноводствене поступке у вези са 

поделом предузећа и издвајањем дела предузећа, (д) разумеју специфичности и изазове финансијског 

извештавања у условима кризе предузећа, саставе финансијске извештаје који служе као основа за 

доношење одлука у процесу санације (реорганизације) и рачуноводствено третирају санационе мере и (е) 

саставе финансијске извештаје у вези са гашењем предузећа кроз поступке ликвидације и банкротства. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Обележја специјалних (ванредних) финансијски извештаја (биланса); Финансијско извештавање у поступку 

оснивања предузећа; Финансијско извештавање у поступку промене  правне форме предузећа; Финансијско 

извештавање о фузији предузећа, укључујући процедуру обрачуна пословне комбинације према 

Међународном стандарду финансијског извештавања 3 – Пословне комбинације (идентификовање 

стицаоца, мерење пренесене накнаде, признавање и мерење преузетих средстава и обавеза и 

рачуноводствени третман гудвила), Финансијско извештавање о подели предузећа и и издвајању дела 

предузећа, Финансијско извештавање предузећа у кризи (билансни симптоми кризе, рачуноводствени 

третман санационих мера и санациони биланси); Финансијско извештавање о гашењу предузећа: 

ликвидациони биланси и стечајни биланси 

Практична настава:  

Вежбе – обнављање градива са предавања путем практичних примера, тестова и дискусије са студентима 
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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) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испит  

Колоквијуми 60 ..........  

семинар-и    

 

  


