
Спецификација предмета за књигу предмета 

Студијски програм МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ЕКОНОМИЈА 

Изборно подручје (модул)  

Врста и ниво студија МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ, ДРУГИ НИВО 

Назив предмета ПЛАНИРАЊЕ И АНАЛИЗА ТРОШКОВА 

Наставник (за предавања) ДОЦ.ДР МАЈА АНДРИЈАШЕВИЋ 

Наставник/сарадник (за вежбе) ВЕСНА ПАШИЋ 

Наставник/сарадник (за ДОН)  

Број ЕСПБ 7 
Статус предмета 

(обавезни/изборни) 
Изборни 

Услов  неусловљен 

Циљ 
предмета 

Стицање знања о значају и методологији планирања и анализе трошкова у циљу обезбеђења 
информативне основе за њихову контролу и рационализацију пословног одлучивања 

Исход 
предмета 

Разумевање и оспособљеност за практичну примену различитих метода анализе и обрачуна 
трошкова у компанији и доношење пословних одлука за максимизирање профита кроз њихово 
планирање и   контролу 

Садржај предмета 

Теоријска 
настава 

П-01:Увод у проблематику планирања и анализе трошкова, П-02:Појмовно одређење трошкова, П-
03:Организационе претпоставке обрачуна трошкова, П-04:Традиционални системи обрачуна 
трошкова-страрни трошкови, П-05: Традиционални системи обрачуна трошкова-стандардни и 
варијабилни трошкови, П-06: Краткорочни обрачун резултата, П-07: Савремени системи управљања 
трошковима, П-08: Интегрално управљање трошковима, П-09: Калкулација цене коштања,П-
10:Алтернативно одлучивање, П-11:Оперативно и финансијско буџетирање, П-12:Контрола 
извршења буџета, П-13: Рачуноводство одговорности, П-14:CVP анализа, П-15:Cost-benefit анализа 

Практична 
настава 
(вежбе, 

ДОН, 
студијски 

истражива-
чки рад) 

В-01:Појам и сврха контроле трошкова, В-02:Појам, врсте и понашање трошкова, В-03:Места и 
носиоци трошкова, В-04:Систем обрачуна по стварним трошковима, В-05: Системи обрачуна по 
стандардним и варијабилним трошковима, В-06: Аналитички аспекти и задаци краткорочног 
обрачуна резултата, В-07:Обрачун тршкова по активностима, фазама животног циклуса,на бази 
ланца вредности, циљни трошкови и Kaizen Costing, В-08::Компаративне предности различитих 
система обрачуна трошкова, В-09: Врсте и начин израде калкулација цене, В-10: Анализа односа 
трошкова и прихода, В-11:Планирање трошкова, прихода и резултата, В-12;, Контрола остварења 
плана, В-13: Анализа по подручјима одговорности, В-14:Анализа ланца трошак-приход-добит, В-
15:Поступак и циљ анализе трошкова и користи 
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Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године 

Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови 

4 3       

Методе 
извођења 
наставе 

предавања; интерактивни-групни методи савладавања нове материје; дискусије; 

самосталан истраживачки рад; 

Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 

активност у току  
предавања 

10 писмени испит  

практична настава 30 усмени испит 30 

колоквијуми      

семинари 30     
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