Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми : РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈА
Врста и ниво студија: ОСНОВНЕ
Назив предмета: СПЕЦИЈАЛНИ БИЛАНСИ
Наставник (Име, средње слово, презиме): Проф. др Ивана Д. Словић Крчадинац
Статус предмета: ИЗБОРНИ
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Стицање знања из области састављања и коришћења финансијских извештаја групе (консолидованих
финансијских извештаја) и финансијских извештаја који се састављају у специјалним околностима, који
немају карактер редовности, као и пореског биланса.
Исход предмета
Студент ће бити оспособљен да разуме потребу, циљеве и правила за израду консолидованих
финансијских извештаја, специјалних биланса, као и пореског биланса. Наведена знања ће омогућити
студенту да самостално израђује наведене извештаја, врши њихову анализу и тумачење
Садржај предмета
Појам и карактеристике специјалних биланса. Биланс оснивања фирме. Биланс промене власника. Биланс
конверзије. Биланс промене правне форме. Биланс фузије. Биланс механичког припајања. Деобни
биланси. Биланс докапитализације. Биланс санације. Биланс поравнања. Биланс редукције капитала.
Биланс уласка у стечај. Биланс изласка из стечаја. Биланс редовне ликвидације. Шпекулативни биланси.
Консолидовани биланси.
Литература
Драгослав Словић, Слободан Словић "Специјални биланси", Финекс, Београд, 2013.
Ката Шкарић-Јовановић, Дејан Спасић "Специјални биланси", Економски факултет, Београд, 2014.
Број часова активне наставе
Остали часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе:
Студијски истраживачки рад:
3
1
/
/
Методе извођења наставе
Предавања, интерактивни облици наставе, анализа случајева.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
10
писмени испит
30
практична настава
15
усмени испт
30
колоквијум-и
15
..........
семинар-и
Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
Максимална дужна 1 страница А4 формата
Спецификацију треба дати за сваки предмет из студијског програма. Ако постоје заједнички предмети за
више студијских програма тада се у Књизи предмета, предмет приказује само један пут. Књига предмета
представља јединствен прилог за све студијске програме првог и другог нивоа студија.
Сваки предмет мора бити одвојени фајл, да би могао да се хиперлинком повеже са наставним особљем
(Књига наставника) и планом студија Табела 5.1, односно 5.1а.

