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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: ОС-410 

Студијски програм/студијски програми : Рачуноводство и ревизија 
Врста и ниво студија: Студије првог степена – Основне академске студије 
Назив предмета: Консолидовани и специјални биланси  
Наставник (Презиме, средње слово, име): Петкович П. Ђерђи, Дмитровић М. Љиљана 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 6 
Услов: није постављен 
Циљ предмета 
По својој суштини проблематика консолидовања  спада у подручје Консолидованих и специјалних биланса и 
тангира све елементе годишњег закључка. Везана је за постојање сложених интереса, насталих међусобним 
повезивањем по основу учешћа у капиталу или по основу уговора, а условљена информационим потребама и 
захтевима билансних адресата везаних  за финансијски и положај групе. Специјални биланси, као што су билан
оснивања, санације, ликвидације, ликвидетни, итд. састављају се у посебним, ванредним приликама. 
Исход предмета  
Исход предмета је овладавање знањима из области Консолидованих и специјалних биланса и оспосовљавање 
студената за самостална истраживања у поменутој области, а све у циљу пружања подршке у процесима донош
економских одлука. 
Садржај предмета 
Предавања и вежбе: 
 Суштина и правна природа специјалних биланса 
 Биланси оснивања, биланси реоснивања и биланси промене правне форме 
 Биланси фузије (спајања) и биланси санирања 
 Биланси раздвајања и биланси ликвидности  
 Ликвидациони биланси, биланси поравнања и стечајни биланси 
 Појам и суштина билансног консолидовања 
 Теоријске основе консолидованог годишњег рачуна 
 Претпоставке за билансна консолидовања 
 Билансно консолидовање капитала и билансно консолидовање потраживања и обавеза 
 Претпоставке и врсте билансног консолидовања рачуна успеха 
Литература  
 Ранковић, Ј. (1996), Специјални биланси, Проинком, Београд 
 Ранковић, Ј. (1994), Консолидовани годишњи закључак, Економски факултет, Београд 
 Родић, Ј. (2009), Консолидовање финансијских извештаја привредних друштава, Београд (скрипте) 
 Рачуноводствена пракса (2010), МРС 27 - Консолидовани и појединачни финансијски извештаји, Београд 
Број часова  активне наставе у VII семестру Остали часови: не
Предавања: 
30 

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: нема Студијски истражи-
вачки рад: нема 

Методе извођења наставе 
Усмено предавање и графичка презентација у електронској форми 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 6 писмени испит  
практична настава 0 усмени испт 30 
колоквијум-и (два по 32 поена) 64   
семинар-и 0   

СВЕГА 70  30 
 


