Студијски програм: Економија и пословно управљање
Назив предмета: Рачуноводство трошкова
Наставник/наставници: Јањић Р. Весна, Тодоровић М. Мирјана, Јовановић С. Дејан
Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулу
Рачуноводство, ревизије и пословне финансије
Број ЕСПБ: 7
Услов:
Циљ предмета
Наставни предмет има за циљ да упозна студенте са трошковима у пословању предузећа, као са начинима
за њихову идентификацију, мерење, алокацију и извештавање
Исход предмета
Упознавање са традиционалним и савременим методама обрачуна трошкова, организационо
методолошким правилима и обрачунско књиговодственим процедурама који се примењују у процесу
обрачуна трошкова, извештавањем из обрачуна трошкова и учинака, а све са циљем да студенти науче
алгоритам у праћењу и обрачуну трошкова и препознају значај наведеног у креиарању адекватне
информационе базе за потребе менаџмента предузећа.
Садржај предмета
Теоријска настава
1. Појам, карактеристике и класификација трошкова у предузећу
2. Суштинско одређење и развој рачуноводства трошкова
3. Кохерентност рачуноводства трошкова и финансијског књиговодства
4. Организационо-методолошки аспекти обрачуна трошкова
5. Евиденција примарних трошкова (материјал, рад и општи трошкови)
6. Систем обрачуна по стварним трошковима
7. Систем обрачуна по стандардним трошковима
8. Систем обрачуна по варијабилним трошковима
9. Обрачун трошкова по активностима
10. Обрачун трошкова по фазама животног циклуса производа
11. Обрачун циљних трошкова
12. Обрачун трошкова на бази ланца вредности
13. Обрачун трошкова на бази континуираних унапређења (Kaizen Costing)
14. Обрачун еколошких трошкова
15. Рачуноводствено извештавање из рачуноводства трошкова – обрачуна трошкова и учинака
Практична настава
Анализа студија случаја, практични задаци и други облици наставе.
Литература
Др Слободан Малинић, Др Весна Јањић, Рачуноводство трошкова, Економски факултет, Крагујевац, 2012.
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Број часова активне наставе
Теоријска настава: 3
Практична настава: 2
Методе извођења наставе: Теоријска настава, практична настава, самостални рад студената, консултације
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе

поена

Завршни испит

поена

активност у току предавања

5
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практична настава

5
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