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                         Табела 5.2. Спецификација предмета  

Студијски програм: Основне академске студије - Пословна економија  - модул 2 – Пословна економија и предузетништво 

Назив предмета: Управљачко рачуноводство 

Наставник/наставници: Војтешки –Кљенак И. Драгана 

Статус предмета: изборни,  трећа година, седми семестар 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: нема 

Циљ предмета 
Циљ предмета 
Управљачко рачуноводство сакупља, класификује, сумира и креира информације за менаџере у организацијама. Менаџери користе ове информације за сврхе 
доношења одлука, планирање, мерење и контролу пефоманси. Предмет има за циљ да упозна студенте са основним концептима и техникама управљачког 
рачуноводства и нарочито је погодан за оне који се први пут срећу са овом материјом. Структура наставе из овог предмета изражава принцип да се различите 
финансијске информације захтевају за различите сврхе. 

Исход предмета: 
По завршетку наставе из овог предмета студенти треба да буду оспособљени да: 
-праве разлику између три врсте конструкција финансијских информација у оквиру управљачког рачуноводства. То су: рачуноводство трошкова; рачуноводство 
одлучивања и рачуноводство одговорности и мерења перфоманси. 
-схвате да се овде не ради о три независна система управљачког рачуноводства. Реч је о конструкцијама које користе многе заједничке елементе, преплићу се и 
формирају у основи јединствен систем управљачког рачуноводства. Ни један део предмета не треба изоловано да се посматра.  
-разумеју и користе различите концепте и технике управљачког рачуноводства, ради креирања квалитетних финансијских информација за сврхе доношења 
пословних одлука. 

Садржај предмета 
Теоријска настава: 1.Информације за потребе управљања. 2. Појам и класификација трошкова.  3. Понашање трошкова. 4. Трошкови материјала. 5.Трошкови 
рада. 6. Индиректни трошкови и систем обрачуна по стварним трошковима.7. Систем обрачуна по варијабилним трошковима. 8. Доношење одлука о продајним 
ценама. 9. Анализа трошкови-обим-профит. 10. Релевантни трошкови и краткорочно одлучивање. 11. Буџетирање. 12. Систем обрачуна по стандардним 
трошковима. 13. Анализа одступања. 14. Мерење перфоманси. 15.Мерење перфоманси у децентрализованим организацијама.  
 
Практична настава: Практична настава се реализује на часовима вежби. На овим часовима се објашњавају и дискутују, кроз примере,   најважнији појмови и 
концепти управачког рачуноводства који су обрађени у теоријском делу наставе. Студенти самостално, или/и заједно са наставником решавају нумеричке задатке 
из различитих области управљачког рачуноводства. Циљ практичне наставе је да се студенти што квалитетније припреме за израду колоквијума и полагање 
испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.     
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Број часова  активне наставе 
 

Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 

Методе извођења наставе 
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Теоријска излагања; анализа случајева из праксе предузећа; решавање проблема и задатака са интерпретацијом решења; презентовање резултата изложених у 
есејима и семинарским радовима; периодична провера теоријских и методолошких знања студената. Предавања и вежбе су подржане презентацијама у Power 
Pointu. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 30   

семинар-и 10   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 
 


