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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 5:  

ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ 

 

I - ТЕСТ ПИТАЊА 

 

1) По усвајању финансијског извјештаја остварена добит  у акционарском друштву 

рапосеђује се следећим редом:  

a) за покриће губитка, дивидендне акције, законске и статутарне резерве. 

b) за акцијске дивиденде, покриће губитка, законске резерве и статутарне резерве ако их 

друштво утврди оснивачким актом. 

c) за покриће губитка, еимсиону премију и исплату емитованих обвезница, законске 

резерве, дивиденду, статутарне резерве ако их друштво утврди оснивачким актом. 

d) за покриће губитка, законске резерве, дивиденду, статутарне резерве ако их 

друштво утврди оснивачким актом. 

 

2) Посредник код уговора о посредованју у правном промету наступа: 

a) у своје име и за свој рачун; 

b) у име и за рачун свог комитента;  

c) у своје име а за рачун комитента; 

d) у име и за рачун комитента. 

 

3) Комисионар код уговора о комисиону у правном промет наступа: 

a) у име и за рачун свог налогодавца. 

b) у своје име а за рачун налогодавца.  

c) у своје име и за свој рачун. 

d) у туђе име и за туђи рачун. 

 

4) Пословне име (фирма) друштва са ограниченом одговорношћу обавезно садржи: 

a) назив друштва, облик организовања (д.о.о.), сједиште и адресу. 

b) назив друштва и облик организовања (д.о.о.).  

c) назив друштва, сједиште и адресу. 

d) назив друштва, облик организовања (д.о.о.) и сједиште.  

 

5) По окончању поступка ликвидације преосталa вриједност имовине привредног 

друштва припада:  

a) разлучним повјериоцима који се нису намирили у току ликвидације. 

b) члановима односоно акционарима сразмјерно учешћу у основном капиталу  

c) ликвидационом управнику и власницима који су преузели потпуну одговорност за 

обавезе предузећа. 

d) ликвидационом управнику у дијелу који се сматра поштеном накнадом за његов рад, а 

преостала вриједност имовине се дијели оснивачима. 

e) ништа од наведеног. 
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6) Правни субјективитет привредног друштва, између осталих подразумијева: 

a) да је управа друштва дужна по именовању предати доказе свим оснивачима о 

њиховим ујделима, односно броју акција, чиме се потврђује правни легитимитет 

власништва. 

b) да друштво за створене обавезе одговара до висине оснивачког односно резервног 

фонда.  

c) статутом се уређује висина до којег предузеће одговара за створене обавезе. 

d) да је имовина оснивача, акционара и чланова одвојена од имовине друштва. 

  

7) У извoрнe (oригинaрнe) jaвнe прихoдe Држaвe БиХ, eнтитeтa и Брчкo Дистриктa 

БиХ сe сврстaвajу: 

a) пoрeзи. 

b) прихoди oд jaвних прeдузeћa.  

c) тaксe. 

d) цaринe. 

 

8) Oд пoрeскe oснoвицe зa пoрeз нa дoбит у jeднoj пoрeскoг гoдини нe мoжe сe oдбити 

трoшaк дoнaциja зa  хумaнитaрнe, културнe, oбрaзoвнe, нaучнe и спoртскe сврхe 

кojи прeлaзи: 

a) 2,5 % oд укупнoг прихoдa  у тoj пoрeскoj гoдини. 

b) ,0 % oд укупнoг прихoдa у тoj пoрeскoj гoдини.  

c) 3,0 % oд укупнoг прихoдa у тoj пoрeскoj гoдини. 

d) 2.0 % oд укупнoг прихoдa у тoj пoрeскoj гoдини. 

e) ништa oд нaвeдeнoг. 

 

9) Oд oбaвeзe oбрaчунa и плaћaњa пoрeзa нa дoхoдaк су oслoбoђeни oви прихoди:   

a) днeвницe зa службeнa путoвaњa прeкo изнoсa прoписaнoг пoсeбним aктoм нaдлeжнoг 

oргaнa. 

b) нaкнaдe зaпoслeним пo oснoву трoшкoвa прeвoзa нa пoсao и сa пoслa. 

c) нaдoкнaдa стварне материјалне и нематеријалне штете oднoснo штeтe у случajу 

eлeмeнтaрних нeпoгoдa. 

d) исплaтe бoнусa jeднoм гoдишњe у склaду сa рeзултaтимa пoслoвaњa исплaтиoцa. 

e) ништa oд нaвeдeнoг. 

 

10) Стoпa aкцизe нa винo изнoси: 

a) 0,50 КM/л 

b) 17 % oд прoдajнe циjeнe 

c) 0,30 КM/л 

d) 0,25 КM/.  

 

11) Повећање осовног капитала  дионичког друштва постаје правно ваљано уписом: 

a) у регистар емитената 

b) у регистар друштава 

c) у регистар вриједносних папира 

d) у јавни регистар 

 

12) Права дионичара престају: 

a) преносом дионице на треће особе 

b) одлуком скупштине друштва 

c) искључењем дионичара 

d) спајањем друштва 
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13) Обвезнице с правом  прече купње подразумјевају : 

a) право  купње  дионица 

b) право  купње властитих дионица 

c) право купње  дионица за запосле 

d) право купње обвезница  

 

14) Права у вриједносном папиру одређује: 

a) комисија за вриједносне папире 

b) емитент 

c) професионални посредник 

d) регистар вриједносних папира 

 

15) Члан одбора за ревизију може бити: 

a) члан надзорног одбора 

b) члан управе друштва 

c) запосленик друштва 

d) физичка особа која нема директни или индиректни финансијски интерес у 

друштву 

 

16) Скупштина  дионичког друштва може одлучивати ако је на њој заступљено више 

од: 

a) 30% укупног броја дионица с правом гласа. 

b) 20% укупног броја дионица с правом гласа. 

c) 50% укупног броја дионица с правом гласа 

d) 70% укупног броја дионица с правом гласа 

 

17) Фонд резерви  формира се из: 

a) уплата власника привредног друштва 

b) добити и других извора  

c) губитка 

d) дивиденде 
 

18) Друштво капитала: 

a) може дати зајам за стицање  својих дионица/удјела  

b) може дати кредит за стицање својих дионица/удјела  

c) може дати  обезбјеђење за стицање својих дионица/удјела 

d) не може дати  зајам, кредит  или обезбјеђење за стицање својих дионица/удјела    

 

19) Кад се уговор не може раскинути: 

a) протеком рока  на који је  уговор закључен 

b) због неиспуњења незнатног дијела обавезе 

c) када обје  уговорне стране нису сагласне са раскидом уговора  

d) кад једна страна изврши своју уговорену обавезу 

 

20) Врсте облигација с обзиром на обавезе дужника су:  

a) позитивне (активне) и негативне (пасивне) облигације 

b) уговорне и вануговорне 

c) дјељиве и недјељиве  

d)  тренутне и трајне   
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II – ЕСЕЈИ / ЗАДАЦИ 
 

Есеј број 1 

Јавна предузећа - Циљ оснивања, власништво, управљање јавним предузећима? 

 

Одговор:  

Јавно предузеће је правно лице које је уписано у судски регистар као привредно друштво у 

форми акционарског друштва или друштва са ограниченом одговорношћу, ради обављања 

дјелатности од општег интереса. 

У основном капиталу јавног предузећа ентитети или јединица локалне самоуправе директно 

или индиректно имају већинско власништво. 

Органи јавног предузећа су: 

     - скупштина, 

     - надзорни одбор, 

     - управа (менаџмент). 

 

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

 

 

Есеј број 2 

Опишите како Закон о порезу на додану вриједност дефинише порезног обвезника: 

 

Закон дефинише порезног обвезника, који је, продавац који увози или користи производе за 

сопствену потрошњу или на неки други начин изврши промет производа (за крајњу 

потрошњу, те у случајевима прекомјерног расхода, недопуштеног мањка, давања производа 

без накнаде и друго). Обвезником обрачунавања и плаћања овог пореза сматра се и купац 

уколико му је услугу извршило страно правно или физичко лице, уколико од грађана 

набавља производе или прима услуге, те ако производе набављене уз порезно ослобађање 

употријеби у сврхе за које није предвиђено порезно ослобађање. 


