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Обрачун трошкова и 

учинака  

 
Савез рачуновођа и ревизора Србије 

др Рада Стојановић 
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Обрачун 

трошкова и учинака 

-Посебан сегмент Контног оквира и  значајан подсистем 

управљачког рачуноводства   

  -У оквиру којег се прате и евидетирају 

трошкови у вези са производњом, алоцирају на 

производе и  утврђује њихова јединична цена коштања 

ФИНАНСИЈСКО 

РАЧУНОВОДСТВО 

                        

УПРАВЉАЧКО  

 РАЧУНОВОДСТВО 

ПОГОНСКИ 
ОБРАЧУН 
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Циљеви обрачуна  

трошкова и учинака 

– Обрачун трошкова по врстама 

– Обрачун трошкова по местима 

– Обрачун носилаца трошкова  

– Краткорочни аналитички обрачун успеха 

– Обрачун планских трошкова  

– Обезбеђивање информација за  
• Потребе билансирања залиха 

• Политику цена 

• Анализирање свих категорија трошкова 

• Планирање и контролу 

• Идентификовање фактора који утичу на стварање добити 

• Истраживање узрока губитака 

 



4 4 

Питања на  

 која одговара  

погонски  

обрачун 

Шта се 

 троши? 

Где је настао 

 трошак? 

У вези са  

чим је  

настао  

трошак? 
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Међународна  

професионална регулатива 

 

– МРС 2-Залихе, Одељак 13 МСФИ за МСП 

 

– МРС 11- Уговори о изградњи (МСФИ 15-

Приходи од уговора са купцима), Одељак 23  

МСФИ за МСП    

 

– МРС 41-Пољопривреда, Одељак 34 МСФИ за 

МСП  
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МРС 2- Залихе, цена коштања 

Трошкови материјала Трошкови конверзије 

Директан 
материјал 

Директне 
зараде, општи 
фиксни и 
општи 
варијабилни 
трошкови 

Цена коштања 
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МРС 2, Залихе – трошкови који се не укључују у 
цену коштања (трошкови периода) 

• неуобичајени износ отпадног материјала за израду и 
непотребног рада; 

 

• трошкови складиштења (осим ако не чине услов за 
опстанак готовог производа замрзнуто поврће); 

 

• административни и општи трошкови (трошкови зарада 
рачуновођа и других службеника); 

 

• трошкови продаје (зараде комерцијалиста, амортизација 
њихове опреме, транспортни трошкови отпремања 
готових производа, трошкови амортизације магацина). 
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Законска регулатива 

• Чл. 2. Закона о рачуноводству упућује да се  
обрачун трошкова и учинака заснива на 
примени Правилника о Контном оквиру 

 

• Правилник о Контном оквиру чл.66  
– Прописује обавезну примену  за  ентитет  који се 

баве производном делатношћу 

– Обавезна примена рачуна 900-преуз.залиха, 902-
преуз.трошкова, групе 95 и 96, рачуна 980 
трошк.прод.произв, 982 трошк.периода и 983 отписи, 
мањкови и вишкови залиха учинака 

– Остали рачуни могу бити коришћени у складу са 
потребама  
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Остале групе и рачуни  
(које се не морају користити) 

• 91,981, 987 – Материјал и роба – могу се евидентирати у  
класи 1, вођење у кл. 9 слично 

  

• 903 -рачун за преузимање прихода 

 

• 92, 93 и 94 МТ набавке, главне делатности, управе и 
продаје и др.  
–  служе за анализу трошкова по активностима 

 

• 986, 989 приходи по основу производа и други приходи 

 

• 99 – Рачун добитка, губитка и закључка 
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     Шта  претходи 
  обрачуну  трошкова и учинака? 

• Успостављање рачуноводственог система праћења 
обрачуна трошкова и учинака 

– Дефинисање места трошкова -хомогене радне операције, 
критеријум: 

• Обрачунски  (главна, помоћна, споредна мт)  

• Просторни  (производне хале, складишта..) 

• Место одговорности ( погон, профитни центар)  

 

• Формирање радне документације за праћење 
обрачуна трошкова и учинака и обезбеђивање њене 
међусобне повезаности 
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  Распоред трошкова                                         

 
 

    директни трошкови                                            Носиоци трошкова 
                                                    МТ основне дел.          

                     општи  

                 трошкови  

                                                       МТ споредне дел. 

 

                                                      МТ помоћне дел. 

 

                                                          МТ управе 

 

                                                  
       МТ продаје 
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Основни поступци  
 евиденције  у класи  9 

• Преузимање залиха  из финасијског рачуноводства на 
почетку године (95,96/900) 

• Преузимање трошкова из финансијског 
рачуноводства (92,93,94/902) 

• Разврставање трошкова по местима трошкова 
• основна делатност,споредна делатност, помоћна делатност,      

  набавка, управа, продаја (95/92,93,94) 

• Пренос трошкова са места на носиоце трошкова 
(96/95) 

• Евиденција готових производа ( продаја 980/969,960  
и 204/604,470) 
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          Преузимање трошкова из 
      финансијског рачуноводства 

 
902 –Рачун зa преузимaњe трошкoвa                           92- Рачун МТ набавке техничке  

                                                                                                 управе и  помoћних дeлaтнoсти 

 

                                                                                         93 – Рачун глaвних произвoдних МТ 

 

 

                                                                                                                           94 – Рачун МТ упрaве, продaјe 
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Повезаност класе 5 и класе 9 

• Трошкови који се могу директно алоцирати  
на места и носиоце трошкова 

–  материјал (511), трошкови енергије (513) и 
трошкови зарада (520), 

 

• Индиректни трошкови (кључ за алокацију) 

– трошкови режијског материјала (512),  

– трошкови производних услуга (530,531),  

– трошкови амортизације (540) 
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Обрачун трошкова-калкулација 
• По стварној цени коштања  

– сви директни индиректни трошкови садржани чија се 
евиденција врши у групи 95 

 

• По планској цени коштања 
– производи различитих димензија и квалитета, континуиран 

процес производње 
• најкасније на крају периода евиденција одступања (960, 969/950) 

 

– Корекција трошкова (%одступања): 969 потражни 
промет/960 дуговни промет са почетним стањем 

  -проценат се примењује на продате производе и књижи: 
969/980 –позитивно одступање 
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Обрачун трошкова  

• По радним налозима 
– индивидуалне поруџбине, када се за  сваки производ 

отвара радни налог  као за носиоца трошкова 
 

• По процесима  
–  континуирана производња, чији је резултат, један 

или више униформних производа, чија се цена 
утврђује путем дивизионе кјалкулације 

 

• Трошкови који прелазе нормиране  трошкове 
(расип материјала, неефикасност рада, 
трошкови администрације) 
–  евидентирају се као трошкови периода (982/92,93,94) 
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Информације обрачуна трошкова у 
вези са билансирањем залиха 

   Трошкoви производа 

(директни материјал, 
директни рад, појединачни 

варијабилни трошкoви, 
опште варијабилнi трошкoви) 

   Трошкoви периода 

(трошкoви набaвке, општег 
управљaња и 

администрације, 
истраживањa и продаје) 

Залихе Трошк.  и прих. 

продатих гот. 

производа 

Биланс 

стања 

Биланс  

успеха 

Продаја 
Расходи 

Биланс 

успеха 
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Евидентирање недовршене 
производње и готових производа 

 
• Рачун 110 – Недовршена производња, почетно 

стање се на крају године своди на обрачуном 
утврђено, став 110/630 ако су залихе повећане 
или 631/110 ако су залихе смањене. 
 

• Рачун 120 – Готови производи, почетно стање се 
на крају године своди на обрачуном утврђено, 
став 120/630 ако су залихе повећане или 631/120 
ако су залихе смањене. 

 
• На крају обрачуна затварање класе 9 
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Предности евиденција у кл.9 

• Логичност, једноставност, могућност контроле 
 
• Еластичност и слобода у начину евидентирања 

 
• Праћење стања залиха 
 
• Аналитичко праћење трошкова 

– По местима и носиоцима, по профитним центрима, територијама... 
– Основ за извештавање пo сегментима 

 

• Обухватања појединачне и збирне вредности учинака 
 
• Оптимално коришћење информација од стране управе 
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Хвала на пажњи! 


