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Вјежбе 7 – Припрема за тест 

Почетна стања на рачунима главне књиге изгледају овако: 

 пословни рачун – домаћа валута 7.000 КМ 

 удјели у доо – израчунати! 

 грађевински објекти 50.000 КМ  

 купци из иностранства 10.000 евра (1€ = 1,95583 КМ) 

 дате мјенице 3.200 КМ 

 опрема 30.000,- 

 нераспоређени добитак ранијих година 20.000 КМ 

 материјал у складишту 16.000 КМ 

 камата у датим мјеницама 200 КМ 

 негативно одступање планских од стварних цијена 500,- 

 дугорочни кредити у земљи 50.000 КМ 

 роба у стоваришту 23.000 КМ 

 добављачи из РС 5.000 КМ 

 укалкулисана РУЦ у велепродаји 3.000 КМ 

 купци из РС 12.000 КМ 

 обавезе за камате по дугорочним кредитима 300 КМ 

 

У обрачунском периоду су забиљежене сљедеће пословне промјене: 

1) Дат је аванс добављачу Д за опрему у износу од 3.510 КМ. Добављач је испоставио авансну 

пореску фактуру. 

2) Од добављача А набављено је 2.000 кг материјала Х и 1.500 литара материјала Y по цијени 

од 3КМ за кг, односно 5 КМ за литар. Добављач је одобрио рабат у износу од 10% и на 

фактури обрачунао и исказао ПДВ. Добили смо фактуру од превозника Б за превоз 

материјала у износу од 468 КМ (са ПДВ-ом) и фактуру осигуравајућег друштва В у износу 

од 200 КМ за осигурање. Зависни трошкови набавке распоређују се сразмјерно 

вриједности набављеног материјала. Позитивно одступање планских од стварних 

набавних цијена износи 10%. Саставити калкулацију планских набавних цијена и 

евидентирати набавку материјала. 

3) Потраживања од купаца у износу од 5.000 КМ смо наплатили мјеницом, чији је рок 

доспијећа 90 дана и годишња каматна стопа 8%. 

4) Од купца је примљен аванс у износу од 3.000 КМ. 

5) Набављена је опрема од добављача Д у вриједности од 8.000 КМ без ПДВ-а. На фактури је 

обрачунат и исказан ПДВ. За трошкове превоза и утовара и истовара добили смо фактуру 

од превозника Б на износ од 500 КМ без ПДВ-а.  На фактури је обрачунат и исказан ПДВ. 

Опрема је стављена у употребу. 
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6) Обавезе према добављачу Д измирене су из датог аванса, а преостали дио обавеза 

измирен је мјеницом чији је рок доспијећа 60 дана и мјесечна каматна стопа 0,5%. 

7) Од предузећа Г примљена је машина чија је набавна вриједност 10.000 КМ, а исправка 

вриједности 3.000 КМ. На фактури је обрачунат и исказан ПДВ. Према купопродајном 

уговору, купац преузима обавезу отплате преосталог краткорочног кредита у износу од 

4.000 КМ, а остатак обавезе измирује чеком. 

8) Наплаћена су потраживања од ино-купца у износу од 3.000 евра. 

9) Набављено је 2.500 ком робе А и 3.000 ком робе Б од добављача Е по цијени од 10, 

односно 12 КМ за комад. Трошкови превоза по фактури добављача Б износе 234 КМ са 

ПДВ-ом, док су трошкови осигурања према фактури осигуравајућег друштва В 1.000 КМ. 

Стопа укалкулисане разлике у цијени износи 15%, а стопа ПДВ-а 17%. Саставити 

калкулацију велепродајних цијена и евидентирати набавку робе. 

10) Плаћена је рата дугорочног кредита у износу од 2.000 КМ.  

11) Одлучено је да се нераспоређени добитак ранијих година у износу од 4.000 КМ распореди 

у корист власника. 

Након прокњижених пословних промјена, приказати рачуноводствену једначину, саставити 

прометни лист добављача, пробни лист, закључни лист и завршни биланс стања. 

 

 


