Студијски програм: Пословна економија и предузетништво (120 ЕСПБ)
Врста и ниво студија: Мастер академске студије, други ниво студија
Назив предмета: УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО
Наставник: Драгана Војтешки Кљенак
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 7
Услов: Изабран предмет; Одслушана настава из предмета и положене предиспитне обавезе
Циљ предмета: Овладавање студената са теоријским и практичним знањима и вештинама у управљачком
рачуноводству, а кроз схватање значаја који управљачко рачуноводство има за процес пословног
одлучивања, упознавање са најважнијим областима његове примене, као и са инструментима и алатима који
су, унутар њега, расположиви за извођење различитих економско-финансијских анализа.
Исход предмета:
Након положеног испита студент је оспособљен да: разуме основне категорије управљачког рачуноводства,
а посебно трошкове и њихов значај у традиционалном и стратегијском контексту пословања; примењује
инструменте и алате управљачког рачуноводства ради доношења краткорочних и дугорочних
(инвестиционих) одлука у условима извесности, као и ризика и неизвесности; и може да демонстрира
оспособљеност на примерима оцене и контроле перфоманси организације, базиране на буџетима, као и
припреме извештаје о финансијском пословању пословних сегмената.
Садржај предмета
Теоријска настава:
Увод и основни концепти. Системи обрачуна и управљања трошковима (традиционални и стратегијски
приступи). Рачуноводство одлучивања (CVP анализа, концепт релевантних трошкова и прихода, доношење
одлука о продајним ценама, одлучивање у условима ризика и неизвесности, доношење одлука о капиталним
инвестицијама). Рачуноводство одговорности (процес буџетирања, израда главног или мастер буџета,
контрола заснована на буџетима, мерење перфоманси сегмената предузећа, интегрисане мере перфоманси,
трансферне цене).
Практична настава:
Ближе појашњавање неких од тема обрађених на предавањима. Приказ и примена техника и алата
управљачког рачуноводства за решавање проблема из праксе и задатака из уџбеничке литературе.
Припрема колоквијума и испита. Евалуација реализоване наставе и анализа њених резултата.
Литература:
[1]. ШљивићС., Војтешки-Клијенак Д., Павловић М., (2014), Управљачко рачуноводство, Висока школа за
пословну економију и предузетништво Београд (у припреми)
[2]. Дејан Малинић, Владе Милићевић и Никола Стевановић. (2012), Управљачко рачуноводство,
Економски факултет Београд
Теоријска настава: 2
Практична настава: 2
Број часова активне наставе
Методе извођења наставе:
Предавања су аудиторна, и изводе се у амфитеатру са свим студентима. Вежбе се изводе по групама
студената у слушаоницама и то: (1) као аудиторне, где се даље разрађују поједине теме са предавања и
аналазирају карактеристични примери; (2) као показне, за представљање реализованих практичних
примера; и (3) као, рачунске где се примењују технике и алати управљачког рачуноводства за решавање
конкретних проблема.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
Поена 40
Завршни испит
Поена 60
активност у току предавања
10
писмени испит
60
колоквијум-први
15
колоквијум-други
15

15

