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Вјежбе 9 – Набавна вриједност продате робе 

ЗАДАТАК 1 - Нивелација цијена 

1. Састављен је записник о измјени цијена у велепродајном објекту. Према 

записнику, дошло је до повећања вриједности робе за 300 КМ. 

2. Састављен је записник о измјени цијена у малопродајном објекту. Према 

записнику, дошло је до смањења вриједности робе за 585 КМ. 

ЗАДАТАК 2 - Метода бруто марже 

Стање на рачуну роба у велепродаји износи 30.000 КМ, а разлика у цијени је 5.000 КМ. 

Продато је 20% залиха робе. Утврдити набавну вриједност продате робе и бруто добит 

остварену продајом. 

ЗАДАТАК 3 - Малопродајна метода 

Из малопродајног објекта продато је робе у износу од 8.190 КМ са ПДВ. Салдо на рачуну 

1330 је 46.800 КМ, на рачуну 1335 - 6.800 КМ, на рачуну 1339 – 7.000 КМ. Утврдити 

набавну вриједност продате робе. 

ЗАДАТАК 4 – Интерни пренос залиха робе 

1. Предузеће на залихама робе у велепродајним објектима има робу чија је 

велепродајна вриједност 60.000 КМ. Укалкулисана РУЦ износи 5.000. У продавницу 

истог предузећа, по основу интерне доставнице, пренесено је 10.000 КМ робе. 

2. Одлуком управе, извршен је интерни пренос залиха робе у малопродаји у 

вриједности од 23.400 КМ у велепродајни објекат. Стање на рачуну 1330 је 93.600 

КМ, на рачуну 1335 – 13.600 КМ, на рачуну 1339 – 8.000 КМ. Стопа укалкулисане 

РУЦ робе у велепродаји је 15%. 

ЗАДАТАК 5  

Трговачко предузеће евидентирало је сљедеће промјене на залихама робе у складишту 

у току обрачунског периода: 

‒ почетно стање залиха робе 600 литара (л) по цијени од 3,00 КМ/л 

‒ набавка 7.000 л по набавној цијени од 2,90 КМ/л 

‒ набавка 2.400 л по набавној цијени од 2,95 КМ/л 

‒ продаја 6.200 л по продајној цијени од 3,40 КМ/л 

‒ набавка 1.000 л по набавној цијени од 3,00 КМ/л 

‒ продаја 4.500 л по продајној цијени од 3,40 КМ/л 

‒ набавка 2.500 л по набавној цијени од 2,95 КМ/л 

‒ продаја 1.000 л по продајној цијени од 3,40 КМ/л 

Потребно је израчунати разлику између бруто добитка остварног продајом залиха робе 

у току обрачунског периода у случају када предузеће промјене на залихама прати 

континуирано у односу на случај када се залихе прате према периодичном систему, ако 

се реализација залиха робе у складишту обрачунава примјеном: 

а) ФИФО методе; б) ЛИФО методе; б) методе пондерисане просјечне цијене 


