
 

УНИВЕРЗИТЕТ У ИСТОЧНОМ САРАЈЕВУ 
ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ БРЧКО 

 

Студијски програм: Економија 

I циклус студија III година студија 
Пун назив предмета РАЧУНОВОДСТВО ТРОШКОВА 
Катедра  Катедра за рачуноводство, ревизију и пословне финансије 

Шифра предмета Статус предмета Семестар ECTS 

- Обавезни V 10 
Наставник Др Теодор М. Петровић, редовни професор 
Сарадник Др Рената Лучић, доцент 

Фонд часова/ наставно оптерећење 
(седмично) 

Индивидуално оптерећење студента (у 
сатима семестрално) 

Коефицијент 
студентског 

оптерећења So 
П АВ ЛВ П АВ ЛВ So 
4 4 0 4*15*1,25 4*15*1,75 0 1,25 1,75 

укупно наставно оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 4*15 + 0 = 120 h 

укупно студентско оптерећење (у сатима, семестрално)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25+ 4*15*1,75 + 0 = 180 h 

Укупно оптерећење предмета (наставно + студентско):  W + T = Uopt сати семестрално, 120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Исходи учења 

Након завршеног процеса учења студенти ће бити способни да: 
1. препознају нивое и врсте информационих потреба предузећа о трошковима и 
учинцима; 
2. проникну у суштину, методологију и технике система обрачуна трошкова са 

припадајућим врстама и методама калкулације;  
3. формулишу захтјеве за апликативни софтвер компатибилан са захтјевима 

финансијског и и управљачког рачуноводства 
4. припреме аналитичке извештаје о трошковима, учинцима и одступањима у 

трошковима по центрима одговорности за трошкове и о приходима, расходима и 
добицима или губицима по производима, групама производа, тржиштима. 

Условљеност Нема условљености, али су пожељна предзнања из рачуноводства  
Наставне методе Предавања, вјежбе, семинарски радови, консултације 

Садржај предмета по 
седмицама 

1. Основна обиљежја, пословање и организациона структура производног предузећа. 
Обрачун трошкова и учинака као дио рачуноводства производног предузећа 

2. Учинци и трошкови производног предузећа 
3. Преглед система обрачуна трошкова 
4. Систем обрачуна по стварним трошковима, мјесто и улога врста трошкова. Обрачун 

и обухватање трошкова материјала 
5. Систем обрачуна по стварним трошковима – обрачун и обухватање трошкова: 

зарда, услуга, амортизације, пореза, такса, доприноса, финансиранја, осталих 
трошкова 

6. Обрачун мјеста трошкова (МТ). Збирни обрачун носилаца трошкова  
7. Погонски обрачунски лист. Калкулација. Недостаци обрачуна по стварним 
трошковима 
8. Први колоквијум  
9. Систем обрачуна по стандардним трошковима, припрема стандардизовања 

трошкова и обрачун по стандардним трошковима 
10. Стандардизовање трошкова 
11. Примјена стандардних трошкова у погонском обрачуну 
12. Систем обрачуна по стандардним варијабилним трошковима, специфичности 

система обрачуна по стандардним варијабилним трошковима 
13. Примјена система обрачуна по стандардним варијабилним трошковима. 
14. Краткорочни аналитички обрачун резултата 
15. Други колоквијум  



Обавезна литература  
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Стевановић, Н. Системи обрачуна трошкова, Економски 
факултет, Београд 

2018. - 

Допунска литература 
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Bhimani, A., Horngren, C. T., 
Datar, S. M., Foster, G. 

Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova, 
četvrto izdanje, Mate Zagreb, 

2018.  508-576 

Horngeren, C. T., Foster, G., 
Datar, S. M. 
 

Osnove troškovnog računovodstva – upravljački 
aspekt, Udruženje računovođa i revizora Federacije 
BiH, Udruga računovođa i finansijskih djelatnika 
Herceg Bosne, Sarajevo. 

2002. 1-28; 29-65; 67-88; 109-
158; 499-546721-766 

Bašić M., Popić I., Isaković-
Kaplan Š., Resić E., 

Troškovno računovodstvo – praktikum, Ekonomski 
fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 

2009. 1-109; 251-309 

Обавезе, облици провјере 
знања и оцјењивање 

Врста евалуације рада студента Бодови Проценат 
Предиспитне обавезе: 

присуство и активност предавањима/ вјежбама 5 5 
тест/ колоквијум 60 60 
семинарски рад 5 5 

Завршни испит:   
завршни испит (писмени и усмени) 30 30 

УКУПНО 100 100 
Датум овјере ННВ 8. електронска сједница ННВ ЕФ Брчко, 23.10.2020. године 

 

 

  



 

UNIVERZITET U ISTOČNOM SARAJEVU 
EKONOMSKI FAKULTET BRČKO 

 

Studijski program: Ekonomija 

I ciklus studija III godina studija 
Pun naziv predmeta RAČUNOVODSTVO TROŠKOVA 
Katedra  Katedra za računovodstvo, reviziju i poslovne finansije 

Šifra predmeta Status predmeta Semestar ECTS 

- Obavezni V 10 
Nastavnik Dr Teodor M. Petrović, redovni profesor 
Saradnik Dr Renata Lučić, docent 

Fond časova/ nastavno opterećenje 
(sedmično) 

Individualno opterećenje studenta (u satima 
semestralno) 

Koeficijent 
studentskog 
opterećenja So 

P AV LV P AV LV So 
4 4 0 4*15*1,25 4*15*1,75 0 1,25 1,75 

ukupno nastavno opterećenje (u satima, semestralno)  
X*15 + Y*15 + Z*15 = W 
4*15 + 4*15 + 0 = 120 h 

ukupno studentsko opterećenje (u satima, semestralno)  
X*15*So + Y*15*So + Z*15*So = T 
4*15*1,25+ 4*15*1,75 + 0 = 180 h 

Ukupno opterećenje predmeta (nastavno + studentsko):  W + T = Uopt sati semestralno, 120 h + 180 h = 300 h = Uopt 

Ishodi učenja 

Nakon završenog procesa učenja studenti će biti sposobni da: 
1. prepoznaju nivoe i vrste informacionih potreba preduzeća o troškovima i učincimа; 
2. proniknu u suštinu, metodologiju i tehnike sistema obračuna troškova sa pripadajućim 
vrstama i metodama kalkulacije; 
3. formulišu zahtjeve za aplikativni softver kompatibilan sa zahtjevima finansijskog i i 
upravljačkog računovodstva; 
4. pripreme analitičke izveštaje o troškovima, učincima i odstupanjima u troškovima po 
centrima odgovornosti za troškove i o prihodima, rashodima i dobicima ili gubicima po 
proizvodima, grupama proizvoda, tržištima. 

Uslovljenost Nema uslovljenosti, ali su poželjna predznanja iz računovodstva 
Nastavne metode Predavanja, vježbe, seminarski radovi, konsultacije 

Sadržaj predmeta po 
sedmicama 

1. Osnovna obilježja, poslovanje i organizaciona struktura proizvodnog preduzeća. Obračun 
troškova i učinaka kao dio računovodstva proizvodnog preduzeća. 
2. Učinci i troškovi proizvodnog preduzeća. 
3. Pregled sistema obračuna troškova. 
4. Sistem obračuna po stvarnim troškovima, mjesto i uloga vrsta troškova. Obračun i 
obuhvatanje troškova materijala. 
5. Sistem obračuna po stvarnim troškovima – obračun i obuhvatanje troškova: zarda, usluga, 
amortizacije, poreza, taksa, doprinosa, finansiranja, ostalih troškova. 
6. Obračun mjesta troškova (MT). Zbirni obračun nosilaca troškova. 
7. Pogonski obračunski list. Kalkulacija. Nedostaci obračuna po stvarnim troškovima. 
8. Prvi kolokvijum 
9. Sistem obračuna po standardnim troškovima, priprema standardizovanja troškova i obračun 
po standardnim troškovima. 
10. Standardizovanje troškova. 
11. Primjena standardnih troškova u pogonskom obračunu. 
12. Sistem obračuna po standardnim varijabilnim troškovima, specifičnosti sistema obračuna 
po standardnim varijabilnim troškovima. 
13. Primjena sistema obračuna po standardnim varijabilnim troškovima. 
14. Kratkoročni analitički obračun rezultata. 
15. Drugi kolokvijum 

Obavezna literatura 
Autor/i Naziv publikacije, izdavač Godina Stranice (od-do) 



Стевановић, Н. Системи обрачуна трошкова, Економски факултет, 
Београд 

2018. - 

Допунска литература 
Аутор/ и Назив публикације, издавач Година Странице (од-до) 

Bhimani, A., Horngren, C. T., 
Datar, S. M., Foster, G. 

Upravljačko računovodstvo i računovodstvo troškova, 
četvrto izdanje, Mate, Zagreb 

2018.  508-576 

Horngeren, C. T., Foster, G., 
Datar, S. M. 
 

Osnove troškovnog računovodstva – upravljački 
aspekt, Udruženje računovođa i revizora Federacije 
BiH, Udruga računovođa i finansijskih djelatnika 
Herceg Bosne, Sarajevo 

2002. 1-28; 29-65; 67-88; 109-
158; 499-546721-766 

Bašić M., Popić I., Isaković-
Kaplan Š., Resić E., 

Troškovno računovodstvo – praktikum, Ekonomski 
fakultet Univerziteta u Sarajevu, Sarajevo 

2009. 1-109; 251-309 

Obaveze, oblici provjere 
znanja i ocjenjivanje 

Vrsta evaluacije rada studenta Bodovi Procenat 
Predispitne obaveze: 

prisustvo i aktivnost predavanjima/ vježbama 5 5 
test/ kolokvijum 60 60 
seminarski rad 5 5 

Završni ispit:   
završni ispit (pismeni i usmeni) 30 30 

UKUPNO: 100 100 
Datum ovjere NNV 8. elektronska sjednica NNV EF Brčko, 23.10.2020. godine 

 

 

 

 


