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Стандард 5: Курикулум 
Табела 5.2. Спецификација  предмета 
– Шифра: МС - 540 

Студијски програм/студијски програми: Менаџмент 
Врста и ниво студија: Мастер академске студије 
Назив предмета: Теоријe трошкова 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Комазец М. Љубица, Томић А. Славица 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: није постављен 
Циљ предмета: Упознавање студената са значајем трошкова у оквиру оперативног и стратегијског 
менаџмента трошкова; упознавање са проблемима у формулисању и моделирању динамике трошкова; 
пружају се основна знања, улоге и места трошкова при оцењивању, тестирању и интерпретацији 
економског успеха; посебно се обрађују проблеми оптимирања резултата у краткорочном и дугорочном 
периоду. 
Исход предмета: Овладавање знањима теорије трошкова, моделирањем динамике трошкова, те 
планирање економског успеха у краткорочном и дугорочном периоду. На основу сазнања и 
информација о структури и динамици трошкова пружа се подршка менаџменту у процесу доношења 
одлука. Практична корист предмета огледа се у овладавању студената са врло комплексом 
проблематиком трошкова при изради студије случаја. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Значај трошкова у пословном одлучивању; Фактори структуре трошкова; Традиционална и савремена 
теорија трошкова; Модели производних функција; Оптимална комбинација фактора производње; 
Структура трошкова по фазама и носиоцима; Утицај структуре трошкова на динамику трошкова; 
Модели анализе динамике трошкова; Трошкови у функцији развоја предузећа; Фактори оптимирања 
економског успеха у текућем и дугорочном периоду. 
Вежбе  
Решавање конкретне примене трошкова у остваривању економског успеха на примерима из праксе. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 45 Вежбе: 30 Други облици 

наставе: 
Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе: предавања, вежбе, дискусије о методима формулисања модела и економске 
интерпретације резултата моделирања 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активности у току предавања 10 писмени испит  
колоквијуми 30 усмени испит 30 
домаћи задаци    
семинарски рад    
студија случаја 30   
вежбе у рачунарској лабораторији    
СВЕГА 70  30 

 


