
ИНВЕНТАРИСАЊЕ И ЗАКЉУЧИВАЊЕ ПОСЛОВНИХ КЊИГА 

 

Пример 1. – Књижења у вези са сумњивим и спорним потраживањима 

 

I ВАРИЈАНТА 

1. Купац „Х“ који дугује предузећу 30.000 динара оспорио је исплату дуга због лошег 

квалитета материјала који му је испоручен 

2. На име судских трошкова због покренутог спора исплаћено је 1.000 динара у готовом 

3. Предузеће је донело одлуку да се отпише 50% оспореног потраживања 

4. Према коначној одлуци суда купац је уплатио 15.500 динара 

5. Закључити рачуне спорних потраживања 

 

II ВАРИЈАНТА 

Прве три промене су исте. 

4. Према коначној одлуци суда купац је уплатио 20.000 динара 

5. Закључити рачуне спорних потраживања 

 

III ВАРИЈАНТА 

Прве три промене су исте 

4. Према коначној одлуци суда купац је уплатио 10.000 динара 

5. Закључити рачуне спорних потраживања 

 

 

Пример 2. 

 

На дан 01.01.2019. године предузеће „С“ имало је следеће стање средстава и извора средстава: 

Опрема 350.000, Исправка вредности опреме 50.000, Дугорочни кредити 150.000, Благајна 15.000, 

Текући рачун 100.000, Добављачи 50.000, Краткорочни кредити 100.000, Готови производи 30.000, 

Купци 55.000, Материјал 49.300, Капитал израчунати. 

 

Стање у аналитичкој евиденцији материјала је следеће: Мат. „А“ 500кг по 25 динара, Мат. „Б“ 600 

кг по 28 динара и Мат. „Ц“ 400кг по 50 динара. 

 

Отворити пословне књиге и помоћну књигу и књижити следеће промене: 

 

1. Пописом готовине утврђено је стварно стање у благајни од 12.000 динара, 

2. Пописом материјала утврђено је да у складишту има 450кг Мат „А“, 650 кг Мат.“Б“ и 400 кг 

Мат. „Ц“. Према одлуци предузећа мањкови падају на терет радника. Саставити пописни 

лист материјала и спровести одговарајућа књижења. 

3. Пописом опреме утврђен је вишак једног рачунара чије је вредност 10.000 динара и мањак 

једног штампача чије је набавна вредност (НВ) 7.500 динара а отписана вредност (ОВ) 4.000. 

Мањак пада на терет укупног прихода (на терет предузећа), 

4. На основу састављеног прометног листа добављача утврђено је постојање добављача 

дужника у износу од 2.500 динара, 

5. Пописом залиха утврђено је постојање туђе робе примљене на чување у вредности од 10.000 

динара, 

6. Примљена је фактура за трошкове електричне енергије у износу од 10.000 динара 

7. Радник је на име делимичног покрића мањка уплатио у благајну 1.500 динара 

8. За изршене услуге испостаљена је фактура купцу на 6.000 динара 

9. Закључити рачуне успеха, утврдити и књижити финансијски резултат, 

10. Закључити рачуне стања 

 

Саставити биланс успеха и крајњи биланс стања по критеријуму ликвидности 

 


