
 

ЕКОНОМСКИ 
ФАКУЛТЕТ У 

СУБОТИЦИ  
 

ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА 
ДРУГОГ СТЕПЕНА ВИСОКОГ ОБРАЗОВАЊА 

Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС-545 

Студијски програм/студијски програми: Финансије, банкарство и осигурање, Европска и међународна 
економија и бизнис 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Финансијско реструктурирање фирми 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Вуњак М. Ненад, Миленковић Иван 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов:  
Основни циљ предмета:  
Предмет обухвата циљеве и инструменте који се односе на концепт фузије, аквизиције и реструктурирања 
предузећа. Поред пројектовања ових елемената премет ће обрадити и проблематику финансирања фузије и 
аквизиције предузећа и рефинансирање предузећа у условима реструктурирања. Посебно ће се обрадити 
проблематика која се односи на финансијске аспекте и посебне облике реструктурирања. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање предметима из области финансијског реструктурирања предузећа и 
оспособљавање студената за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања 
подршке у процесима доношења економских одлука. 
Садржај предмета 

Теоријска настава  
- корпорацијска контрола и власничкареструктурирања 
- концепти фузија и аквизиција 
- облици фузија и аквизиција 
- пројектовање фузија и аквизиција 
- склапање аквизиционог посла 
- постаквизициона интеграција 
- евалуација компанија – метода ДЦФ 
- евалуација компанија – алтернативне методе 
- финансирање аквизиција и фузија 
- ЛБО програми 
- ЕСОП програми 
- дивестације и декомпоновање компанија 
- финансијско преструктурирање неуспешних компанија 
- прекогранична заједничка улагања 
- прекограничне фузије и аквизиције 
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад 

Литература 
Проф. др Милутин Ћировић:“Фузије и аквизиције”, “Прометеј”, Нови Сад 2005.год. 
Број часова  активне наставе у 2. семестру Остали часови 
Предавања: 
45 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: Студијски 
истраживачки рад: 

Методе извођења наставе усмено предавање и графичка презентација у електронског форми 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 60 ..........  
семинар-и    

СВЕГА 70  30 
 


