
Студијски програм: Економија и пословно управљање и Пословна информатика 

Назив предмета: Управљачко рачуноводство 

Наставник/наставници: Јањић Р. Весна, Тодоровић М. Мирјана, Јовановић С. Дејан 

Статус предмета: студијски програм Економија и пословно управљање, обавезан на модулима Менаџмент 

и Рачуноводство, ревизија и пословне финансије, изборни на модулима Међународна економија и 

пословање, Маркетинг, Туризам и хотелијерство и Финансије, банкарство и осигурање; изборни на 

студијском програму Пословна информатика 

Број ЕСПБ: 7 

Услов:  

Циљ предмета 

Наставни предмет има за циљ да укаже на улогу и значај информација које обезбеђује управљачко 

рачуноводство менаџменту у процесу пословног одлучивања применом различитих управљачко 

рачуноводствених техника и алата. 

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, 

- разумевање како менаџери користе рачуноводствене информације у процесу доношења одлука, 

- разумевање да рачуноводствене информације могу бити коришћене за сврхе контроле у предузећу, 

- овладавање применом конкретних алата управљачког рачуноводства, 

- овладавање елементима анализе и оспособављње за креирање информационе подршке менаџменту, 

- способност припремења различитих интерних извештаја. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

1. Рачуноводство за менаџере  

2. Управљачко рачуноводство у рачуноводственом информационом систему 

3. Управљачко рачуноводство у lean окружењу 

4. Квантитативна основа управљачког рачуноводства: традиционална вс. савремена  

5. Анализа трошкови-обим-профит  

6. Алтернативно пословно одлучивање 

7. Рачуноводство одговорности  

8. Управљање продајним ценама 

9. Стандардни трошкови и анализа варијансе  

10. Буџетирање и контрола 

11. Трансферне цене 

12. Мерење и анализа перформанси  

Практична настава  

Анализа студија случаја, практични задаци... 
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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 писмени испит 40 

практична настава 5 усмени испт 20 

колоквијум-и 30   

семинар-и    

  


