Студијски програм/студијски програми: Пословна економија
Врста и ниво студија: Основне студије
Назив предмета: Рачуноводство трошкова
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јањић Р. Весна
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулу: Рачуноводство и пословне финансије, IV
семестар
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са улогом и значајем трошкова у пословању
предузећа са примењеним системима обрачуна трошкова.
Исход предмета
Упознавање са традиционалним и савременим системима обрачуна трошкова, као и са организационометодолошким правилима и одговарајућим обрачунско-књиговодственим поступцима који се
примењују у наведеним системима обрачуна трошкова, а који треба да омогуће упознавање студената
са ефикасном књиговодственом процедуром у оквиру праћења трошкова, ради стварања што
адекватније базе књиговодствених података.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Општи приступ проблематици рачуноводства трошкова
2. Теоријске основе рачуноводства трошкова
3. Организационо-методолошки аспект система обрачуна трошкова
4. Систем обрачуна по стварним трошковима
5. Систем обрачуна по стандардним трошковима
6. Систем обрачуна по варијабилним трошковима
7. Калкулација цене коштања
8. Обрачун трошкова по активностима
9. Обрачун трошкова по фазама животног циклуса производа
10. Обрачун циљних трошкова
11. Обрачун трошкова на бази ланца вредности
12. Kaizen Costing
13. Рачуноводствено извештавање из рачуноводства трошкова – обрачуна трошкова и учинака
Практична настава:
Вежбе, други облици наставе, колоквијуми и семинарски радови
Литература (Назив и број страна):
Др Слободан Малинић, Др Весна Јањић, Рачуноводство трошкова, Економски факултет, Крагујевац,
2012, 383 стр.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања:
Вежбе:
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:
3
2
Методе извођења наставе: Предавања ex catedra, решавање проблемских задатака
Оцена знања (максимални број поена 100)
Завршни испит
поена
Предиспитне обавезе
поена
активност у току предавања
5
писмени испит
40
практична настава
5
усмени испт
30
колоквијум-и
20
..........
семинар-и
Први колоквијум носи 10 поена. Студенти који положе први колоквијум ослобађају се градива које је
било на колоквијуму.
Други колоквијум носи 10 поена. Студенти који положе други колоквијум ослобађају се задатака из
једне тематске области.
Писмени део испита носи 40 поена и на њему су заступљене области које нису биле на другом
колоквијуму. Студенти који нису положили други колоквијум полажу задатке из свих области и за
њих писмени део носи 50 поена
Усмени део испита носи 30 поена за студенте који су положили први колоквијум. За студенте који
нису положили први колоквијум њих усмени део испита носи 40 поена.
Присуство на предавањима носи 5 поена (3 поена предавања + 2 поена вежбе).
Активности на предавањима и вежбама (презентације студије случаја, учествовање у изради
проблемских задатака, учествовање у дискусији и сл.) носи 5 поена.

