Студијски програм/студијски програми: Пословна економија
Врста и ниво студија: Основне студије
Назив предмета: Управљачко рачуноводство
Наставник (Презиме, средње слово, име): Јањић Р. Весна, Тодоровић М. Мирјана
Статус предмета (на којим смеровима): Обавезан на модулима Рачуноводство и пословне финансије,
Менаџмент и Туризам и хотелијерство, изборни на модулима Општа економија, Финансије, берзе и
банкарство, Маркетинг, III семестар
Број ЕСПБ: 8
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са улогом, значајем и применом управљачког
рачуноводства у економији.
Исход предмета
Упознавање студената са основним елементима снабдевања руководства предузећа информацијама
релевантним за доношење одлука, као и координацијом мање или више аутономних планских и
управљачких јединица.
Садржај предмета
Теоријска настава
 Предузеће, менаџмент и рачуноводствени инормациони систем
 Структура рачуноводства предузећа
 Информациона улога управљачког рачуноводства
 Класични системи обрачуна трошкова
 Савремени концепти и системи обрачуна трошкова
 Алтернативно пословно одлучивање
 Анализа преломне тачке
 Управљање продајним ценама
 Извештавње по подручјима одговорности
 Мотивациони систем предузећа
 Систем буџетирања
 Рачуноводствена анализа
Практична настава:
Вежбе, други облици наставе, колоквијуми и семинарски радови
Литература (Назив и број страна):
Др Слободан Малинић, «Управљачко рачуноводство», Економски факултет, Крагујевац, 2008., 414
стр.
Др Благоје Новићевић, Управљачко рачуноводсатво – Буџетска контрола, Економски факултет,
Ниш, 2003., (део књиге)
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања:
Вежбе:
Други облици
Студијски истраживачки рад:
3
2
наставе:
Методе извођења наставе: Предавања еx катедра, 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 првог испитног
питања. Други колоквијум носи 10 поена. Студенти који положе други колоквијум ослобађају се
задатака из две 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 и одговарају на два испитна питања. Студенти који нису положили први
колоквијум одговарају на три испитна питања и за њих усмени део носи 40 поена. Присуство на
предавањима носи 5 поена. Активности на предавањима и вежбама (презентације студије случаја,
учествовање у изради проблемских задатака, учествовање у дискусији и сл.) носи 5 поена.

