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ЗАДАТАК 1  

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 2  

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

рачуну „Залихе робе у малопродаји“ је 46.800 КМ, на рачуну „Укалкулисани ПДВ“ 

6.800 КМ, на рачуну „Укалкулисана РУЦ у малопродаји“ 7.000 КМ. Утврдити набавну 

вриједност продате робе. 

2) Салдо на рачуну „Залихе робе у малопродаји“ износи 117.000 КМ, а на рачуну 

„Укалкулисана РУЦ у малопродаји“ 20.000 КМ. Продато је 30% залиха. Израчунати 

набавну вриједност непродатих залиха робе. 

 

ЗАДАТАК 3  

Залихе трговачке робе прате се према периодичном систему, а набавна вриједност 

продате робе у складу са LIFO методом. Почетно стање залиха робе било је 500 кг, 

набавне цијене од 10 КМ / кг, а у периоду су извршене три набавке и то следећим 

редослиједом: 500 кг по набавној цијени од 11 КМ / кг, 500 кг по набавној цијени од 12 

КМ / кг и 500 кг по набавној цијени од 13 КМ / кг. По продајној цијени од 15 КМ / кг, без 

ПДВ-а у периоду је продата роба у количини од 1.500 кг. Израчунати набавну 

вриједност продатих залиха робе! 

 

ЗАДАТАК 4  

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 5  

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 „Залихе робе у 

малопродаји“ је 93.600 КМ, а на рачуну „Укалкулисана РУЦ у малопродаји“ 8.000 КМ. 

Стопа укалкулисане РУЦ робе у велепродаји је 15%. 

 


