УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ
Факултет за производњу и менаџмент Требиње
Студијски програм: Индустријски менаџмент
Пун назив предмета
Катедра

I циклус студија
III година студија
РАЧУНОВОДСТВО ЗА МЕНАЏМЕНТ
Катедра за менаџмент у индустрији – Факултет за производњу и менаџмент Требиње

Шифра предмета

Статус предмета

IM-24-1-050-6
Обавезан
Наставник/ -ци
др Илинка Унковић, ванредни професор
Сарадник/ - ци
др Илинка Унковић, ванредни професор

Семестар

ECTS

VI

5

Коефицијент
студентског
оптерећења So
П
АВ
ЛВ
П
АВ
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So
2
2
0
2*15*1,4 = 42 2*15*1,4 = 42
0*15*1,4 = 0
1,4
укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)
укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)
2*15 + 2*15 + 0*15 = 60
2*15*1,4 + 2*15*1,4 + 0*15*1,4 = 84
Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско): 60 + 84 = 144 сати семестрално
Савладавањем овог предмета студент ће бити оспособљен да:
1. самостално користи књиговодствене записе и интерпретира екстерне рачуноводствене
извјештаје предузећа,
Исходи учења
2. самостално користи рачуноводствене информације као подлоге у процесу доношења одлука,
3. учествује у процесу обрачунавања трошкова и учинака,
4. учествује у анализи трошкова и користи у сврху информационе подршке менаџменту у доношењу
пословно финансијских одлука.
Условљеност
Нема условљености.
Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарска настава, писани радови, анализе случајева, индивидуални рад.
1. Управљачко-рачуноводствена и његова информациона улога.
2. Читање биланса предузећа, општа анализа финансијских извјештаја.
3. Трошкови.
4. Основне класификације трошкова.
5. Функционално класификовање трошкова.
6. Приход и цијене.
Садржај
7. Систем обрачуна трошкова као основа погонског обрачуна.
предмета по
8. Основе обрачуна по стварним трошковима.
седмицама
9. Основе обрачуна по стандардним трошковима.
10. Основе обрачуна по стандардним варијабилним трошковима.
11. Калкулација и врсте калкулације.
12. Анализа преломне тачке.
13. Информисање за потребе одлучивања, планирања и контроле.
14. Основе обрачуна по стварним трошковима.
15. Анализа токова новца и финансијско планирање.
Обавезна литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Управљачко рачуноводство, Економски факултет,
Стевановић, Н.
2002.
Београд.
Допунска литература
Аутор/ и
Назив публикације, издавач
Година
Странице (од-до)
Жаркић-Јоксимовић, Н. и др.
Збирка задатака из рачуноводства, ФОН, Београд.
2005.
Врста евалуације рада студента
Бодови
Проценат
Предиспитне обавезе
присуство предавањима/ вјежбама
2
2%
позитивно оцјењен семинарски рад
3
3%
Обавезе, облици
провјере знања и
први колоквијум
25
25 %
оцјењивање
други колоквијум
25
25 %
Завршни испит
завршни испит (усмени/ писмени)
45
45 %
УКУПНО
100
100 %
Web страница
http://fpmtrebinje.com/wp/wp-content/uploads/2016/11/12_IM_Racunovodstvo_za_menadzment.pdf
Датум овјере
11.10.2016. - XXIX сједница Вијећа Факултета за производњу и менаџмент Требиње
Фонд часова/ наставно оптерећење
(седмично)

Индивидуално оптерећење студента (у
сатима семестрално)

