
 

 

 
Студијски програм/програми : (Е00) Економија, пословно управљање и статистика 

Врста и ниво студија: Основне студије 

Назив предмета: СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ 

Наставници: Спасић В. Дејан 

Статус предмета: обавезни 

Број ЕСПБ: 8 

Услов: нема 

Циљ предмета 

• оспособљавање студената да самостално примене основне методе консолидовања финансијских извештаја,  

• стицање знања и вештина из области финансијских извештаја који се састављају у специјалним околностима 

(који немају карактер редовности), као и пореског биланса. 

Исход предмета  

По завршетку наставе из предмета Специјални биланси, студент ће моћи да: 

• објасни претпоставке консолидовања финансијских извештаја 

• разликује односе унутар групе (матични ентитет, зависни ентитет, придружени ентитет и заједнички подухват) 

• примени методу стицања за консолидовање капитала у случају једнократног стицања контроле 

• примени технике консолидовања интерних прихода и расхода и интерних резултата  

• састави ванредне финансијске извештаје у случају оснивања, промене правне форме и статусних промена 

предузећа 

• оцени да ли треба спровести банкротство или реорганизацију предузећа, на основу анализе финансијских 

извештаја 

• састави почетни и закључни биланс стечаја  

• евидентира трансакције предузећа у ликвидацији и састави почетни и закључни биланс ликвидације 

• израчуна опорезиви резултат у пореском билансу и одложене порезе 

Садржај предмета 

Модул 1: Консолидовани финансијски извештаји (основни принципи) - Теоријске основе и методологија састављања 

(Појмовно одређење; Утврђивање круга консолидовања; Методе консолидовања ефеката интерних трансакција 

повезаних са: капиталом, потраживањима и обавезама, остварених међурезултата и приходима и расходима); 

Модул 2: Специјални биланси - Правно-економска суштина и рачуноводствено-билансни третман догађаја поводом 

којих се састављају специјални биланси (Биланси: Оснивања; Промене правне форме; Статусних промена – 

Спајања, Припајања, Поделе, Издвајања; Реорганизације; Стечаја; Ликвидације); 

Модул 3: Порески биланс - Теоријско-правне основе опорезивања резултата правних лица; Методологија 

састављања пореског биланса; Утврђивање одложених пореза. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 

Предавања:  

60 

Вежбе:  

45 

Други облици наставе: Студијски истраживачки рад: 

Методе извођења наставе  

Предавања: коришћење Power-Point презентација, дискусије, анализе студија случајева 

Вежбе: анализе студија случајева, коришћење доступних рачуноводствених софтвера за израду консолидованих и 

појединих специјалних биланса 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит - 
практична настава 15 усмени испт 60 
колоквијум-и 20 ..........  
 


