
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм/студијски програми : Економија 
Врста и ниво студија: Дипломске студије, други ниво (мастер) 
Назив предмета: ПОСЛОВНО И ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ ПРЕДУЗЕЋА 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Денчић-Михајлов Ж. Ксенија  
                                                                            Спасић В. Дејан 

Статус предмета: Изборни на модулу Менаџмент предузећа 
Број ЕСПБ: 6  
Услов: / 
Циљ предмета 
Изучавање потреба за реализацијом пословног реструктурирања у циљу ефикаснијег 
корпоративног управљања, креирања додате вредности за власнике предузећа и побољшања 
пословних перформанси; Упознавање студената са основним карактеристикама тржишта 
корпоративне контроле; Анализа примене и вредновања алтернативних техника пословног 
реструктурирања; Изучавање специфичности финансирања мерџера и аквизиција и 
специфичности реструктурирања предузећа у кризи; Изучавање пореског и рачуноводсвеног 
третмана реструктурирања предузећа. 
Исход предмета  
• Стицање вештина за избор и примену техника пословног реструктурирања; 
• Овладавање инструментима за оцену потребе реструктурирања предузећа; 
• Оспособљавање студената за доношење одлуке о избору оптималних мера за превладавање 
кризе у пословању предузећа; 

• Стицање знања о пореском и рачуноводствено-билансном третману трансакција реструктирирања. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
I Корпоративно управљање и реструктурирање предузећа 
II Пословно реструктурирање 
III Финансијско ресруктурирање 
IV  Реструктурирање предузећа у кризи 
V  Финансијска оцена и финансирање реструктурирања 
VI  Правни оквир примене техника реструктурирања 
VII Порески и рачуноводсвени аспекти реструктурирања 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 
Процена вредности и финансирање М&А трансакције (студије случаја); Продаја, издвајање 
делова предузећа и подела предузећа (анализа студија случаја); Анализа проблема и ефеката 
приватизације предузећа у српској привреди;  Рачуноводствено обухватање појединачних мера 
финансијског реструктурирања. 
Литература  
1. П. Гоган (2004), Интеграције, аквизиције и реструктурирање корпорација, Прометеј, НовиСад 
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Број часова  активне наставе 
Предавања:  

60 
Вежбе: Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки рад:  

- 

Остали 
часови 

 
Методе извођења наставе 
Излагање професора, студије случаја, дискусија 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 30 писмени испит  
практична настава / усмени испт 50 
колоквијум-и 20 ..........  
семинар-и    
 


