
РАЧУНОВОДСТВЕНО ОБУХВАТАЊЕ ЗАЛИХА РОБЕ У ПРОДАВНИЦИ И КОМИСИОНЕ 

ПРОДАЈЕ РОБЕ 

Пример. 1 Роба у продавници 

1. Саставити калкулацију малопродајне цене и спровести потребна књижења ако 

је набављено 100 кг робе по 250 дин. без ПДВ и примљена је фактура на 28.000 

са урачунатим ПДВ-ом од 3.000. Фактура за превоз гласи на 5.000 са урачунатим 

ПДВ-ом од 1.000. Фактура за осигурање гласи на 4.000 са урачунатим ПДВ-ом од 

800. Разлика у цени је 20% а дтопа ПДВ-а 20% 

2. За потребе продавнице набављено је од добављача 500кг робе по 50 дин.без 

ПДВ-а и примљена је фактура на 29.000 са урачунатим ПДВ-ом од 4.000. По 

фактури превоз износи 8.000 са урачунатим ПДВ--ом од 1.000. Малопродајна 

цена утврђена је на 85 дин. а прописана стопа ПДВ-а је 20% 

3. Продата је роба из продавнице за 20.000 са урачунатим ПДВ-ом по стопи од 20% 

и то 7.000 за готово, 8.000 на чекове грађана и 5.000 на краткорочни кредит. 

4. Обрачунати и књижити реализовану разлику у цени за продату робу и извршити 

корекцију укалкулисаног ПДВ-а. 

5. Предата је из складишта у продавницу роба у вредности од 20.000дин. 

Саставити калкулацију малопродајне цене и спровести потребна књижења ако 

је разлику у цени 15% а прописана стопа ПДВ-а 20% 

6. Донета је одлука о повећању цене робе у продавници за 15% 

7. Обрачунати и књижити разлику у вези ПДВ-а 

 

Пример 2. Роба у продавници 

Стање на појединим рачунима је следеће: Роба у складишту: 100.000, Роба у 

продавници: 200.000, Разлика у цени робе у продавници: 20.000, Укалкулисани ПДВ: 

40.000, ПДВ у примљеним фактурама: 5.000 

Прокњижити следеће промене: 

1. Предато је из складишта у продавницу роба у вредности од 40.000. Саставити 

калкулацију малопродајне цене и спровести потребна књижења ако је разлика у 

цени 15% а прописана стопа ПДВ-а 20% 

2. Уплаћен је дневни пазар продавнице за продату робу у вредности од 60.000 са 

урачунатим ПДВ-ом од 20%. 

3. Обрачунати и књижити реализовану разлику у цени и извршити корекцију 

укалкулисаног ПДВ-а 

4. Извршена је нивелација-снижење цена роби у продавници за 10% 

5. Обрачунати и књижити разлику у цени у вези са ПДВ-ом. 

 

 



 

 

Пример 3. Комисиона продаја робе 

ТП „С“ склопило је са предузећем „М“ (који није обвезник ПДВ-а) комисиони уговор о 

набавци 50комада робе под следећим условима: 

 Комитетнова НЦ робе је 1.000 дин 

 Комитент жели да оствари 10% разлике у цени 

 Комисиона провизија је 15% од НЦ комитетна увећане за планирану зараду 

 Промет робе се опорезује по општој стопи од 20% 

 Обрачун и плаћање се врши након обављене продаје 

Прокњижити следеће промене: 

1. ТП „С“ предузеће „М“ испоручило је 50 ком робе по уговореној цени од 1.000 

(без урачунате разлике у цени), 

2. Комисионар је у уговореном року продао и наплатио сву комитетнову робу 

преко текућег рачуна 

3. Комисионар је саставио обрачун о комисионој продаји робе и исти доставио 

комитенту 

4. Извршен је пренос новчаних средстава комитенту преко текућег рачуна. 

 


