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Наста.тема НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

1
Позиционирање управљачког рачуноводства
Структура рачуноводства предузећа. Класификације и функције рачуноводства предузећа. 
Финансијско рачуноводство. Рачуноводство трошкова. Управљачко рачуноводство. 

2

Рачуноводство трошкова-основа управљачког рачуноводства
Појмовно одређење и значај трошкова. Трошкови као последица сврсисходности процеса 
трошења. Однос утрошка, трошкова и издатака. Класификација трошкова као предмета 
обрачуна трошкова и калкулисања 

3
Рачуноводство трошкова-основа управљачког рачуноводства
Појам и суштина обрачуна трошкова и учинака. Предмет обрачуна трошкова и учинака. 
Циљеви обрачуна трошкова и учинака. Класификација обрачуна трошкова и учинака.   

4

Рачуноводство трошкова-основа управљачког рачуноводства
Организационо-методолошки аспект система обрачуна трошкова и учинака. Контни оквир 
и контни план као инструмент организације рачуноводства трошкова. Рачуноводствена 
регулатива везана за обрачун трошкова. 

5
Класични системи обрачуна трошкова
Развој, суштина и карактеристике. Методологија система обрачуна по стварним 
трошковима применом методе погонског обрачунског листа (ПОЛ). 

6
Класични системи обрачуна трошкова
Методологија система обрачуна по стварним трошковима применом књиговодствене 
методе.  

7

Класични системи обрачуна трошкова
Организационо-методолошки аспект система обрачуна по стандардним трошковима. 
Књиговодствена процедура и извештавање из система обрачуна по стандардним 
трошковима. 

8

Класични системи обрачуна трошкова
Теоријско-методолошке основе обрачуна по стандардним варијабилним трошковима. 
Књиговодствена процедура и извештавање из система обрачуна по стандардним  
варијабилним трошковима. 

9

Савремени концепти и системи обрачуна трошкова
Општа питања везана за савремене системе обрачуна трошкова. Систем обрачуна и 
концепт управљања трошковима заснован на активностима. Систем обрачуна и концепт 
управљања трошковима по фазама животног циклуса производа. 

10

Савремени концепти и системи обрачуна трошкова
Систем обрачуна и концепт управљања трошковима заснован на циљним трошковима. 
Систем обрачуна и концепт управљања трошковима кроз ланац вредности. Kaizen costing и 
концепт управљања трошковима на континуираним уштедама. 

11
Алтернативно пословно одлучивање
Појам и основне карактеристике.  Алтернативно пословно одлучивање у фази производње. 

12
Алтернативно пословно одлучивање
Алтернативно пословно одлучивање у фази  продаје. Алтернативно пословно одлучивање у 
међуфункционалним подручјима. 

13
Анализа преломне тачке
Појмовно одређење и значај преломне тачке.  Утврђивање и графичко представљање 
преломне тачке. Фактори који утичу на преломну тачку и резултат. 

14
Извештаји из управљачког рачуноводства
Извештаји о средствима и изворима средстава. Рачун добитка и губитка. Извештај о 
маргини сигурности. Извештај о предвиђању новчаних токова. Остали извештаји за управу.

15 Стратегијско и оперативно буџетирање 



Основе рачуноводственог планирања (буџетирања). Краткорочно (оперативно) буџетирање..
Дугорочно (стратегијско) буџетирање. 


