
10 Статус предмета (обавезни/изборни)

Услов

Циљ

предмета

Исход

предмета

Садржај 

предмета:

Теоријска

настава

Практична 

настава 

(вежбе, 

ДОН, 

студијски 

истражива-

чки рад)

1

2

3

4

5

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

45 75

Број ЕСПБ

Овладавање методолошким и концептуалним основама мерџера, аквизиција и реструктурирања, 

вредновања ефеката ових процеса и специфичностима финанисијског извештавања за поменуте прилике

Вредновање ефеката мерџера, аквизиција и реструктурирања; Билансирање и финанисијско 

извештавање за потребе фузије

Теоријско изучавање методолошког и концептуалног оквира мерџера, аквизиција и реструктурирања, 

вредновања ефеката ових процеса , билансирања операција фузије и извештавање

Патрик А. Гоган, Интеграције, аквизиције и реструктурирање корпорација (превод), Прометеј, 

Нови Сад, 2004.

Спецификација предмета

Литература

Davis, D., M&A Integration: How To Do It. Planning and delivering M&A integration for business 

success, John Wiley & Sons, Inc. 2012

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Студије и чланци у часописима

ДАС

1. Увод (Процена вредности трансакција; врсте мерџера; разлози за интеграције и мерџере; финансирање 

интеграција; LBO; реструктурирање корпорација; куповина имовине у поређењу са куповином акција; 

предности аквизиција); 2. Оцена финанисјког положаја и зарађивачке способности предузећа; Ефекти 

управљања добитком на финансијки и зарађивачки положај предузећа; Утицај слободних зона, 

технолошких паркови и бизнис инкубатора на пословање предузећа 3. Методе за оцену инсолвентности 

као предуслов доношења одлуке о рестуктуирању и фузији - потенцијалне користи и ограничења; 3. 

Стицање сопствених акција у конткетскту оцене финанисјког положаја и реализације процеса фузије; 

циљеви, методи, ефекти и билансно исказивање сопствених акција; 4. Историјат интеграција и мерџера и 

савремени трендови; Правни оквир; 5.Стратегија интегрисања и интернационализација пословања; 6. 

Тактике преузимања; 7. Мере против непријатељског преузимања; 8.Трансакције левериџом; 

Нискорангиране обвезнице; ESOP; 9. Појам и облици реструктурирања корпорација; 10. Технике 

финансијског реструктурирања; 11.Реструктурирање кроз банкротство ; 12. Вредновање интеграција и 

аквизиција; 13. МРС 22 - Пословне комбинације 14. Биланс фузије; 15.Пореска питања

Galpin, T., The Complete Guide to Mergers and Acquisitions: Process Tools to Support M&A 

Integration at Every Level (Jossey-Bass Professional Management), John Wiley & Sons, Inc2012

Мерџери, аквизиције и реструктурирање корпорација

Упознавање студената са врстама, стратегијама  и ефектима мерџера, аквизиција и реструктурирања, 

упознавање са процесом вредновања као предуслова аквизиција и реструктурирања, као и са 

финансисјким извештавањем за ове намене.

Шкарић-Јовановић, К., Спасић, Д., Специјални биланси, Економски факултет Београд, 2012

неусловљен

Студијски програм 

Изборно подручје (модул)

Врста и ниво студија

Назив предмета



Методе

извођења

наставе

поена Завршни испит поена

5 писмени испит

5 усмени испит 30

60

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)

Усмено излагање, дискусије, презентације, тест методе и методе вежбања. Наставни 

модалитети инкорпорирају: анализу случајева, пројектне задатке, есејска питања, писмене 

вежбе, семинарске радове, менторски рад и видео презентације.

активност у току 

предавања

практична настава

колоквијуми

семинари


