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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2015.ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 5:  

ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ 

 

I - ТЕСТ ПИТАЊА 

 

1) Када се уз пословно име привредног друштва налази скраћеница д.д., то подразузмијева 

сљедеће: 

a) Да је ријеч о основном односно матичном друштву које има већинско власништво у најмање 

једном зависном друштву 

b) Да је ријеч о организациониом дијелу привредног друштва који има посебна овлашћења и 

одговорности 

c) Да је тај привредни субјект организован као дионичко друштво 

d) Да је ријеч о ортачком друштву гдје комплементари и командитори имају различите удјеле у 

оснивачком капиталу 

 

2) Минимални број ортака у ортачком друштву износи: 

a) 4 

b) 1 

c) 2 

d) 10 
 

3) У складу са законом, дужности према привредном друштву имају: 

a) Ликвидациони управник по именовању од стране надлежног суда 

b) Лица која се у складу законом сматрају контролним члановима друштва са ограниченом 

одговорношћу или контролним дионичарима дионичког друштва 

c) Интерни ревизор у складу са актом о именовању 

d) Ништа о наведеног 

 

4) Дионице у дионичком друштву, између осталог, дају следећа права: 

a) Право гласања у управном/надзорном одбору друштва 

b) Право учешћа у расподјели ликвидационог вишка по ликвидацији друштва 

c) Право коришћења службеног возила 

d) Право својине на некретнинама друштва 

 

5) Улог у д.о.о. може бити искључиво у: 

a) Новцу, стварима и правима 

b) Раду и услугама 

c) Новцу, стварима и правима, извршеном раду и услугама 

d) Новцу, раду и услугама 
 

6) Пословну тајну представљају: 

a) Информација о пословању одређена оснивачким актом за коју је очигледно да би 

проузроковала знатну штету привредном друштву ако дође у посјед трећег лица 

b) Оснивачки акт у дијелу који говори о убјелима друштва са ограниченом одговорношћу и 

командитног друштва 

c) Сваки интерни акт у привредном друштву који носи ознаку "пословна тајна" 

d) Висина дивиденде која се исплаћује 
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7) Пореска основица пореза на добит се утврђује: 

a) Када се од укупног прихода одузму укупни трошкови остварени у пореској години 

b) Када се од опорезивих прихода одбију расходи који су били нужни и неопходни за остварење 

прихода, укључујући трошкове камата и позитивних курсних разлика 

c) Када се од прихода остварених од продаје робе и обављањем услуга одузму расходи 

кориговани у складу са законом 

d) Када се бруто добит из биланса успјеха коригује за сталне и привремене пореске разлике 

 

8) Трошкови амортизације као порески одбитак признају се: 

a) За цјелокупну пословну имовину која подлијеже амортизацији (грађевински објекти, 

постројења, опрема, нематеријална права и др.), а за коју постоји доказ о набавци и 

власништву 

b) Ако су везани за имовину чији је вијек трајања преко 3 године 

c) Ако се обрачун врши у складу са амортизационим стопама из мрс 

d) Ако је ријеч о имовини која подлијеже амортизацији и која се користи у пословне сврхе 

 

9) Доприноси представљају: 

a) Приходе буџета ентитета и Брчко Дистрикта бих који се на основу збирне стопе доприноса 

расподјељују на кориснике, односно фондове 

b) Парафискалне јавне приходе који се преко социјалних институција и фондова распоређују 

корисницима и лицима који у складу са важећим законима остварују право на пензијско и 

здравствено осигурање 

c) Приходе фонда ПИО/МИО, болница те других јавних установа из области здравства 

d) Доприноси су приход јавних фондова, односно носилаца осигурања 

 

10) Од ПДВ-а су ослобођене:   

a) Услуге издавања под закуп и подзакуп кућа за становање, станова и стамбених објеката на 

период дужи од 60 дана 

b) Услуге изнајмљивања пословних просторија од стране удружења грађана и других 

невладиних организација 

c) Јавне поштанске услуге 

d) Услуге нотара и адвоката 

e) Услуге посредника и заступника у промету лијекова и медицинске опреме 

 

11) Правни субјективитет привредно друштво  стиче: 

a) Одлуком Скупштине 

b) Закључивањем уговора о оснивању 

c) Уписом у регистар емитената код Комисије за вриједносне папире 

d) Уписом у регистар друштава 

 

12) Сједиште привредног друштва је мјесто које је као сједиште уписано: 

a) У регистар друштава  

b) У статут привредног друштва 

c) У уговору о оснивању привредног друштва 

d) Ниједно од наведеног 

 

13) Владајуће друштво је: 

a) Друштво у коме друго друштво има све дионице/удјеле с правом гласа 

b) Друштво у коме друго друштво има најмање 1/4 дионица/удјела с правом гласа  

c) Друштво у коме друго друштво има већину дионица/удјела с правом гласа 

d) Друштво у коме друго друштво има најмање 3/4 дионица/удјела с правом гласа  
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14) Вриједносни папир је:  

a) Преносива исправа у нематеријализираном облику на основу које се остварују права према 

емитенту и на основу које се врши пријенос права 

b) Преносива исправа у материјализираном облику на основу које се остварују права према 

емитенту и на основу које се врши пријенос права 

c) Непреносива исправа у материјализираном облику на основу које се остварују права према 

емитенту и на основу које се врши пријенос права 

d) Непреносива исправа у нематеријализираном облику на основу које се остварују права према 

емитенту и на основу које се врши пријенос права 

 

15) Смањење основног капитала  дионичког друштва проводи се слиједећим редосљедом: 

a) Одустајање од емисије дионица које нису у цјелини уплаћене, смањење номиналане 

вриједности дионица,  повлачење влатитих  дионица 

b) Повлачење властитих дионица, откуп и повлачење дионица, смањењем номиналне 

вриједности дионица 

c) Повлачење властитих дионица, одустајање од емисије дионица које нису у цјелини уплаћене, 

смањење номиналане вриједности дионица, откуп и повлачење дионица 

d) Откуп  и повлачење дионица, повлачење властитих дионица, одустајање од емисије дионица 

које нису у цјелини уплаћене 

 

16) За законитост рада дионичког друштва одговара: 

a) Скупштина друштва 

b) Надзорни одбор друштва 

c) Вањски ревизор друштва 

d) Управа друштва 

 

17) Циљ стечајног поступка је: 

a) Измирење порезних обаваза и обавеза према запосленицима 

b) Измирење обавеза према добављачима   

c) Групног намирења повјерилаца стечајног дужника уновчењем његове имовине и подјелом 

прикупљених средстава повјериоцима или реорганизација стечајног дужника 

d) Доношење одлуке о престанку пословања стечајног дужника 

 

18) Облигациони уговори, у правилу се закључују на: 

a) Неодређено вријеме 

b) Одређено вријеме   

c) На годину дана 

d) На временски период до годину дана 

 

19) Обвезници пореза на добит су: 

a) Резиденти на добит коју остваре на надлежној територију и изван надлежне територије 

b) Резиденти на добит коју остваре на надлежној територију 

c) Нерезиденти који дјелатност обављају преко пословне јединице на добит коју остваре на 

надлежној територији 

d) Нерезиденти који дјелатност обављају повремено (без пословне јединице) нису обвезници 

пореза на добит остварену на надлежној територији 

 

20) У систему ПДВ-а у БиХ посебни поступци опорезивања примјењују се (као обавезни 

поступци) и у сљедећим облицима промета добара и услуга: 

a) У градитељству – у случају када вриједност грађевинских радова прелази 25.000 КМ 

b) Код услуга осигурања – у случају када је вриједност услуга већа од 50.000 КМ 

c) У случају готовинске наплате промета (у малопродаји и сл.) 

d) У случају кад нерезидент за испоруке добара у бих ангажира порезног заступника 
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II – ЕСЕЈИ / ЗАДАЦИ 

 

1.  Привредно друштво, које је ПДВ обвезник, од ино-добављача је набавило постројење за 

обављање своје пословне дјелатности чија је фактурна вриједност у КМ износила 500.000. 

Фактура је испостављена 20.04. Шпедитер је доставио обрачун царине, других царинских 

трошкова и ПДВ-а у износу од 143.500 КМ, од чега је ПДВ 93.500 КМ. За монтажу и 

пуштање у погон од другог добављача примљена је фактура на износ од 81.900 КМ, у који је 

урачунат и ПДВ у износу од 11.900 КМ. Фактура монтажера је испостављена 20.05. 

Производња на новонабављеном постројењу је отпочела 01.06., када је добијена и употребна 

дозвола од надлежног органа.  

 

Извршити обрачун амортизације у сврху умањења пореске основице за порез на добит за 

пореску годину када је постројење набављено, ако је процијењени корисни вијек трајања 

средства 8 година. 

 

 

 

ОДГОВОР:  

Укупна набавна вриједност постројења је                              620.000 КМ. 

(фактурна вриједност по рачуну ино-добављача 500.000 КМ + царина и друге дажбине 50.000 КМ + 

фактура монтажера 70.000 КМ) 

Годишња стопа амортизације                                 12,5 % 

Стопа амортизације за период кориштења средства, укупно 7 мјесец и       7,29 %  

(7,29 % је једнако 7/12 од годишње стопе амортизације 12,5 %) 

Амортизација за пореску годину (620.000 x 7,29 %)                                           45.198 КМ 

 

БОДОВАЊЕ: За тачан одговор 30 бодова, за половичан 15 и дјеломичан 10 бодова. 

 

 

 

 

2.Објасните одговорност  власника привредног друштва за обавезе привредног друштва?  

 

Сваки члан друштва с неограниченом солидарном одговорношћу и комплементар у командитном 

друштву, одговара за обавезе друштва неограничено солидарно цјелокупном својом имовином. 

Дионичар у дионичком друштву, власник удјела друштва с ограниченом одговорношћу и 

командитор у командитном друштву не одговара за обавезе друштва, осим када: 

користи друштво за постизање личног циља који није сагласан циљевима других чланова и 

друштва у цјелини; 

управља имовином друштва као својом имовином; 

користи друштво за превару или оштећење својих повјерилаца; 

утиче на смањење имовине друштва у своју корист или корист трећих лица, или утиче да 

друштво преузме обавезе иако је знао или морао знати да друштво није или неће бити 

способно да изврши своје обавезе. 

 


