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Табела 5.2. Спецификација  предмета 
 – Шифра: ОС-219 
Студијски програм/студијски програми: обавезни: Рачуноводство и ревизија  
Врста и ниво студија: Основне академске студије 
Назив предмета: Управљачко рачуноводство 
Наставник (Презиме, средње слово, име): Гајић М. Љубица 
Статус предмета: обавезни  
Број ЕСПБ: 6 
Услов: Рачуноводство 
Циљ предмета 
Стицање знања теоријског и практичног карактера усмереног на обезбеђење информативне основе управљачкој 
структури свих организационих нивоа за потребе управљачких активности. Обрачун трошкова заснован на савременим 
системима, принципима, методама и техникама у функцији  изградње система интерног извештавања за потребе 
ефикасног вођења текуће и стратешке пословне политике предузећа. 
Исход предмета  
Овладавање знањима из области рачуноводства и оспособљавање студената за самостална истраживања у области 
рачуноводства анализе и ревизије, а све у циљу пружања подршке у процесима доношења пословних одлука. 
Садржај предмета 
1. Место и улога управљачког рачуноводства као компоненте РИС 
2. Управљачко рачуноводство као базични информативни извор управљачкој структури за реализацију процеса 

пословног одлучивања и управљања предузећем 
3. Структура, подсистеми и инструменти управљачког рачуноводства 
4. Креирање финансијских извештаја према интерним информативним захтевима и потребама менаџмента 
5. Теоријско-методолошки и организациони концепти обрачуна трошкова 
6. Развој и суштинска обелешја система обрачуна трошкова и резултата 
7. Калкулација цене коштања као продукт обрачуна трошкова 
8. Обрачун трошкова и учинака у функцији дефинисања прага рентабилности 
9. Основни принципи, мотиви и специфичности обрачуна трошкова, прихода и резултата по организационим деловима 

предузећа и другим аспектима посматрања 
10. Презентација релевантних информација, кроз изграђен систем интерног извештавања, за потребе планирања, 

контроле и анализе пословања и ефикасног вођења текуће и стратешке пословне политике 
Проблематика се детаљно обрађује паралелно на предавањима и вежбама. 
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Београду.  
Број часова  активне наставе у 4. семестру Остали часови: 

Нема Предавања: 
30  

Вежбе: 
30 

Други облици наставе: 
нема 

Студијски истраживачки 
рад: 

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 0 
студије случаја 0 усмени испт 30 
колоквијум-и – два 64 ..........  
семинар-и 0   

СВЕГА 70  30 
 
 


