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1. Улога рачуноводства трошкова

• Рачуноводство трошкова као део рачуноводственог 
информационог система

• Задаци рачуноводства трошкова:

Обезбедити информације о цени коштања залиха за потребе
екстерног финансијског извештавања и краткорочног интерног
обрачуна резултата

Обезбедити информације за потребе планирања, мерења и
контроле перформанси

Обезбедити релевантне информације за потребе доношења
појединачних пословно-финансијских одлука



• Традиционални системи обрачуна трошкова:

 Систем обрачуна по стварним трошковима

 Систем обрачуна по стандардним трошковима

 Систем обрачуна по стандардним варијабилним трошковима



Према: Малинић, С., (2009), Рачуноводство трошкова, стр. 275
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Прилагођено према:
Drury. C., (2007), Management And Cost Accounting, Thomson Learning, p. 373



• Предузећа алоцирају трошкове на производе из два 

разлога:

1. За потребе екстерног финансијског извештавања и краткорочног 

интернoг обрачуна резултата – МРС 2, трошкови производње

2. Са циљем ствaрања информационог ослонца менаџменту 

предузећа

• Различити трошкови за различите намене!



Пример

МРС 2- Залихе

Трошкови продаје се, за информационе потребе

менаџмента, често алоцирају на производе



2. Проблеми традиционалних система обрачуна и 

управљања трошковима

• Према Џонсону и Каплану већина техника управљачког

рачуноводства које су коришћене до средине 80-их година,

развијене су до 20-их година прошлог века- дуг период

стагнације

• Разлог?

• Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting 

(1987)
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Кључеви за алокацију засновани 
на обиму активности: трошкови 
материјала за израду, часови 
директног рада, машински часови



• Последице:

 Прецењена цена коштања производа који се производе у већим

количинама/ потцењенa цена коштања производа који се

производе у мањим количинама

• Овај проблем занемарљив докле год у структури трошкова

доминирају директни трошкови



Cokins, G., (2001), Activity-Based Cost Management: An Executive`s 

Guide, John Wiley & Sons, Inc, New York, p. 5

• Два разлога:

1. Аутоматизација

2. Софистициранији и 

комплекснији 

производи



• Недостаци традиционалних система обрачуна и 
управљања трошковима:

 Арбитрарна алокација општих трошкова- нетачна цена коштања 
учинака

 Фокус на трошковима производње (само једна од фаза животног 
циклуса производа)

 Занемаривање ширих аспеката пословања

 Фокус на финансијским показатељима перформанси

• Са аспекта креирања информационе основе за менaџмент 
предузећа!!!



3. Потреба за новим техникама обрачуна и 

управљања трошковима

• Промена пословног окружења:

Глобализација тржишта и конкуренције

Технолошке иновације

Фокус на стварању вредности за купце као приоритет

Скраћење животног циклуса производа



КЉУЧНИ ФАКТОРИ 
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Drury, C., (2007), Management And Cost Accounting, Thomson Learning, p. 14



• Промене у екстерном окружењу воде ка променама у самим 
предузећима 

• JIT, TQM, Lean, SS

• Рачуноводство трошкова се не сме посматрати одвојено од 
начина организације и управљања предузећем које 
информационо подржава

• Важно разумети зашто се користе одређене технике, не само 
како



Према: Малинић, Д., Милићевић, В., Стевановић. Н., (2013), Управљачко                                                                     

рачуноводство, ЦИД Економски факултет, Београд, стр. 38
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4. Обрачун трошкова на бази активности

• Activity Based Costing

• Основна идеја: 

Настанак производа захтева обављање одређених 
активноти, а обављање односних активности троши 
ресурсе и ствара трошкове

• Активности

• Узрочници трошкова



Традиционални системи обрачуна трошкова и Обрачун трошкова на бази 

активности
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