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• Тема предавања је распоређивање трошкова у промету робе на најниже нивое детаљности
(пре свега на ниво артикла) ради детаљнијег праћења профитабилности

• Постоји у УПИС-у већ неколико година

• Примењује се код десетак великих и средњих корисника УПИС-а

• Све време се унапређује у складу са потребама које тржиште намеће



Продајна вредност

Набавна вредност

Накнадни трошкови
набавке

Накнадни трошкови продаје

Коригована РУЦ



Tрошкови у промету у трговини - трошкови продаје и маркетинга:

Трошкови позиционирања производа (примарне позиције, секундарне позиције, ПОС материјали)
Трошкови улиставања новог производа
Tрошкови промоције
Tрошкови истраживања
Tрошкови амбалаже за маркетинг
Tрошкови дистрибуције
Tрошкови поставке опреме
Трошкови медија (ТВ, радио, wеб, остали)
Трошкови ПР-а
Трошкови штампања проспеката, каталога, флајера, лифлета, летака ..
Трошкови репрезентације
Трошкови спонзорства и донација
Трошкови ЕДИ-ја
Акцијски рабати ван фактуре
Количински рабати
Бонус за превремено плаћање
Бонус раста промета (месечни, квартални, годишњи)
Бонус за развој малопродајне мреже
Бонус за стратешко партнерство
Пенали за неиспоручену робу
...
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Аутоматике за формирање робних књижних писама

Аутоматике за формирање докумената расподеле 
трошкова за промет у набавци или у продаји

Ручно - уколико је у питању мали број артикала са којима 
се ради или не постоји основ за аутоматику (слободан 

кључ)



Критеријуми на основу којих ће се формирати књижна писма дефинишу се комерцијалним
условима набавке/продаје, a критеријуми на основу којих ће се распоредити трошкови
дефинишу се комерцијалним условима разбијања. Расподела трошкова се може односити на
појединачне артикле или групе артикала или продајне/набавне програме.

На основу различитих критеријума за формирање, покривена је већина разних врста књижних 
писама да могу да имају и робну аналитику:

Књижна писма која се 
дају за испуњење 

критеријума на 
основу остварења 

промета

Књижна писма за 
остварен промет на 

основу унапред 
дефинисаног плана 

(циља) 

Књижна писма за 
неиспуњен промет на 

основу накнадне 
провере

Књижна писма која 
се дају због 

уредности плаћања 

Књижна писма са 
фиксним износом за 

период, а није 
везано за промет



Критеријуми на основу којих ће се распоређивати трошкови се дефиниши комерцијалним
условима за расподелу. Расподела трошкова се може односити на појединачне артикле или
групе артикала или продајне/ набавне програме.

Основа за распоређивање трошкова могу бити:

Документа набавке

Документа продаје



• Пропорционално нето износу

• Пропорционално износу трошкова транспорта

• Пропорционално нето маси

• Пропорционално бруто маси

Кључеви за расподелу трошкова могу бити:

Кључеви за расподелу трошкова се тичу, пре свега промета у набавци и продаји и најчешће се
врши расподела на основу нето износа.



Артикал

Партнер или категорије 
партнера (делатност, држава, 

регион…)

Уговор

Организациона јединица

Организациона јединица 
налогодавца

Продајни програм

Партнер и радни центар

Уговор

ОЈ као место трошка

Робна аналитика Аналитика у финансијама



• У производњи, поред процедуре за обрачун цене коштања може да се примењује и
процедура за расподелу трошкова.

• Наведена два механизма расподеле, нису међусобно искључива, напротив, они сарађују и
доносе нови квалитет.

• Трошкови који се односе на набавку материјала и сировина коригују вредност сировина и
на тај начин се те корекције примењују на оне производе који ’троше’ те сировине и утичу
на обрачун цене коштања.

• Са становишта обрачуна комерцијалне цене коштања, програм ’препознаје’ расподеле
трошкова у промету готових производа (трошкова продаје), па је резултат ’директнија’
расподела трошкова на тачно оне артикле на које се односе, уместо расподеле на све
производе, тј. смешта те трошкове на тачно оне радне налоге на које треба.




