
Финансијско рачуноводство, 2021/2022 

 

Набавка материјала и робе 
 
 
Задатак 1: 
 
Од добављача ”Ана” је примљена фактура број 1/22 за набавку 2.000 комада материјала 
А и 3.000 комада материјала Б по цијенама од 1 КМ за материјал А и 2 КМ за материјал 
Б за један комад. Цијене су без ПДВ. Предузеће „С“ нам је испоставило фактуру број 
4/22 за превоз на износ од 400 КМ + ПДВ. Од осигуравајућег друштва смо добили 
фактуру број 6/22 за осигурање у транспорту на износ од 600 КМ. Приликом израде 
калкулације, трошкове превоза распоредити према количини, а трошкове осгурања 
према фактурној вриједности материјала. 
Саставити калкулацију набавне цијене материјала и извршити потребна књижења ако се 
залихе воде: 

a) по стварним набавним цијенама; 
b) по планским набавним цијенама, при чему је планска цијена за материјал 

„А“ 1,5 КМ, а планска цијена за материјал „Б“  2,5 КМ; 
c) по планским набавним цијенама, при чему је планска цијена за материјал 

„А“ 0,9 КМ, а планска цијена за материјал „Б“  2 КМ. 
 
 
Задатак 2: 
 
Трговачко предузеће је набавило робе А  и Б од предузећа „Х“ и то по 1.000 комада по 
фактурној цијени 2, односно 3 КМ, без ПДВ.  Рабат, одобрен директно по фактури, 
износи 10% од бруто фактурне вриједности. Од добављача „У“ примљена је фактура за 
превоз у износу од 300 КМ без ПДВ, док трошкови осигурања износе 200 КМ.  
 
а) Роба се води по набавним цијенама, 
б) Роба се води по велепродајним цијенама. Стопа укуалкулисане РУЦ је 20%. 
в) Роба се води по малопродајним цијенама. Стопа укуалкулисане РУЦ је 20%. 
 
 
 
Задатак 3: 

 
Трговачко предузеће је набавило робе А од предузећа „Х“ и то 1.000 комада по 
фактурној цијени 1 КМ, без ПДВ. Од добављача „У“ примљена је фактура за превоз у 
износу од 200 КМ, док трошкови осгурања износе 100 КМ. Саставити калкулацију у 
малопродаји ако је малопродајна цијена 1,872 КМ. 
 

 
 

 


