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Спецификација предмета за књигу предмета
Студијски програм Пословна информатика
Изборно подручје (модул)
Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Управљачко рачуноводство
Наставник (за предавања)
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)
Број ЕСПБ

На часовима вежби ће бити урађени методолошки примери и студије случајева које ће илустровати 
утицај пословних промена на поједине позиције биланса стања и биланса успеха. Вежбе се састоје од 
рекапитулације теоријских знања неопходних за израду примера, израде методолошког примера уз 
активно учешће и закључна разматрања и дискусију.   

Литература
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Пeтрoвић, З., Упрaвљaчкo рaчунoвoдствo, Унивeрзитeт Сингидунум, 2017

Циљ предмета је да студенти овладају припремом и анализом информација о обрачуну трошкова и 
учинака по сегментима предузећа и предузећа у целини као и припремом и презентацијом 
рачуноводствених информација које ће послужити као информациона подлога систематској управљачкој 
контроли која покрива подручје планирања и организовања.

Након савладавања овог предмета студенти ће припремати, презентирати и користити рачуноводствене 
информације које пружају ваљану информациону подршку менаџерској структури предузећа у доношењу 
пословних одлука.

Садржај предмета

1. Систем управљачког рачуноводства. 
2. Основе обрачуна и управљања по стварним трошковима. 
3. Основе обрачуна и управљања по стандардним трошковима. Основе обрачуна и управљања по 
стандардним варијабилним трошковима. 
4. Системи обрачуна трошкова и периодични резултат. Нови приступи обрачуну и управљању 
трошковима.
5. Рачуноводство одлучивања. Условљеност одлука квантитативним и квалитативним информацијама.
6. Информисање за потребе планирања и контроле. 
7. Рачуноводствено буџетирање,оквир.
8. Обрацуни краткорочног резултата и извештавање. Анализа и извештавање о профитабилности 
профитних центара.
9. Мотивациони аспекти управљачког рачуноводства.

Б. Новићевић, Љ. Антић, Управљачко рачуноводство- обрачун трошкова, Економски факултет, Ниш, 
2005.

Предиспитне обавезе
активност у току 
предавања

  Б. Новићевић, Љ. Антић, Збирка задатака из управљачког рачуноводства, Економски факултет Ниш, 
2006

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године

Вербално-текстуална, Илустративно-демонстративна.
Оцена знања (максимални број поена 100)



10 усмени испит 25
20
10

практична настава
колоквијуми
семинари


