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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2017. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 5:  

ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ 

 

I - ТЕСТ ПИТАЊА 

 

1) Физичко лицу може престати својство члана у друштву са ограниченом 

одговорношћу, између осталог, и у случају:  

a) оснивања новог друштва.   

b) продајом дијела свог удјела у друштву. 

c) иступања из оправданих разлога. 

d) конверзијом потраживања у удио. 

 

2) Пренос удјела члана друштва са ограниченом одговорношћу трећем лицу (које није 

члан друштва) уколико није другачије одређено оснивачким актом или уговором 

чланова друштва је:  

a) забрањен. 

b) слободан уз право прече куповине друштва и чланова друштва. 

c) слободан уз право прече куповине чланова друштва. 

d) слободан уз право трћих лица на куповину удјела. 

 

3) Физичко или правно лице је обавезно да објави понуду за преузимање 

акционарског друштва у случају стицања: 

a) 30 % акција са правом гласа тог друштва. 

b) 25 % акција са правом гласа тог друштва. 

c) 15 % акција са правом гласа тог друштва. 

d) 33 % акција са правом гласа тог друштва. 

e) ништа од наведеног. 

 

4) Привредно друштво може отказати прокуру: 

a) Након истека рока од годину дана. 

b) након истека рока од три године.  

c) прокура је неопозива. 

d) у свако доба. 

 

5) Заступник код уговора о трговинском заступању (агентури) у правном промету 

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) ништа од наведеног. 
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6) Стечајни судија ће обуставити стечајни посупак: 

a) Када се утврди да је од отварања стечаја протекло више од 5 година. 

b) Када повјериоци одлуче да продају сву имовину стечајног дужника и договоре цијену 

те трансакције. 

c) У случају када власниви и запослени дају писмене изјаве да ће путем интерног 

дионичарства и емисијом нових акција обезбиједити средства за измирење свих 

дугова који су евидентирани код стечајног судија.  

d) Због недостатка стечајне масе, накнадног нестанка стечајних разлога или 

сагласношћу стечајних повјерилаца. 

 

7) Пoрeз нa дoбит je пoрeз кojи плaћajу: 

a) друштвeнe oргaнизaциje кoje oбaвљajу пoслoвну дjeлaтнoст. 

b) приврeднa друштвa и други приврeдни субjeкти кojи oствaруjу вишaк рaсхoдa нaд 

прихoдимa. 

c) приврeднa друштвa, други прaвни субjeкти и издвojeнe пoслoвнe jeдиницe 

приврeдних друштaвa – нeрeзидeнтa, кoje oбaвљaњeм дjeлaтнoсти oствaруjу 

дoбит.  

d) приврeдни субjeкти кojи су oснoвaни кao друштвa лицa и кojи прoдajoм рoбe и услугa 

нa тржишту oствaрe дoхoдaк. 

 

8) Пoрeски крeдит пo oснoву пoрeскoг губиткa искaзaнoг у пoрeскoj приjaви мoгућe je 

искoристити у сврху умaњeњa пoрeскe oснoвицe у будућeм пeриoду oд: 

a) 3 гoдинe. 

b) 5 гoдинa aли сaмo дo ½ изнoсa пoрeскe oснoвицe у гoдини у кojoj сe пoрeски крeдит 

кoристи.  

c) 5 гoдинa. 

d) ништa oд нaвeдeнoг. 

 

9) Дoпринoси сe oбрaчунaвajу нa oснoвицу кojу чини: 

a) нeтo плaтa увeћaнa зa пoрeз нa дoхoдaк. 

b) брутo плaтa у кojу су пoрeд пoрeзa нa дoхoдaк, укључeни и дoпринoси. 

c) брутo плaтa умaњeнa зa лични oдбитaк. 

d) брутo плaтa умaњeнa зa лични oдбитaк и oдбитaк кojи припaдa oбвeзнику нa oснoву 

пoрeскe кaртицe. 

 

10) ПДВ сe нe oбрaчунaвa нa: 

a) пренос права располагања на новосаграђеним грађевинским објектима или економски 

дјељивим цјелинама у оквиру тих објеката. 

b) промет непокретне имовине, изузев првог преноса права својине или права 

располагања новоизграђеном непокретном имовином. 

c) други и свaки нaрeдeни прoмeт грaђeвинским oбjeктимa. 

d) услугe пoсрeдoвaњa у прoмeту нeпoкрeтнoсти. 

 

11) Корпоративно управљање се дефинише као: 

a) процесе ревизије пословања привредних друштава, 

b) стриктно поштивање надлежности поједних органа у привредним друштвима, 

c) структуре и процесе за вођење и контролу привредних друштава, 

d) сви облици инетрене и екстерне контроле рада привредних друштава укључиво и 

поступање државних регулаторних тијела, 
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12) Руковођење друштвом од стране директора представља: 

a) дужност стручног поступања управе друштва, 

b) дужност савјесног поступања управе друштва, 

c) дужност законитог поступања управе друштва, 

d) дужност обавезе директора друштва. 

 

13) Преференцијалне дионице морају: 

a) имати само преференцијална права, 

b) водити се у посебном регистру, 

c) имати исту номиналну вриједност и пружати иста права њиховим имаоцима, 

d) могу имати различиту номиналну вриједност али уз иста права њихових имаоца. 

 

14) Држава се може појавити као дионичар: 

a) само у јавном сектору, 

b) може куповати дионице у свим дионичким друштвима без обзира на поријекло 

капитала, 

c) само по одобрењу парламентарног тијела, 

d) не може се уопште појављивати као дионичар. 

 

15) Члан надзорног одбора који се налази у сукобу интереса треба: 

a) се искључити из гласања само по питању код којег се налази у сукобу  

      интереса, 

b) треба се искључити из гласања по свим тачкама дневног реда које се налазе на 

дневном реду те сједнице надзорног одбора, 

c) разријешити дужности и чланства у надзорном одбору, 

d) „замрзнути“ чланство у надзорном одбору. 

 

16) Сукцесивно оснивање дионичког друштва подразумијева: 

a) увијек јавну понуду дионица, 

b) већи број оснивача, 

c) оснивање само од стране домаћих субјеката права, 

d) оснивање само од стране јавних корпорација.  

 

17) Интерни надзорни орган: 

a) контролише рад запосленика, 

b) контролише рад надзорног одбора, 

c) контролише рад надзорног одбора и управе друштва, 

d) контролише пословање и финансијске активности друштва.  

 

18) Одбор за ревизију у јавном предузећу именује: 

a) скупштина друштва 

b) ентитетска Влада 

c) надзорни одбор 

d) Орган државне ревизије 

 



 

 4 

19) У оквиру заштите права мањине у друшттву ограничене одговорности мањински 

чланови могу тражити: 

a) сазивање ванредне  сједнице скупштине друштва 

b) ванредну вањску ревизију пословања 

c) сазиване ванредне сједнице управе друштва 

d) откуп удјела по тржишној вриједности 

 

20) Који је порезни период обрачунавања ПДВ-а: 

a) радна седмица 

b) календарски мјесец 

c) квартални годишњи период 

d) пословна или фискална година 
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II – ЕСЕЈИ / ЗАДАЦИ 

 

Задатак број 1 

Oбjaснитe пojaм трaнсфeрних циjeнa и кaкo oнe мoгу утицaти нa висину oснoвицe кoд 

утврђивaња пoрeзa нa дoбит.   

 

OДГOВOР 

Tрaнсфeрнoм циjeнoм смaтрa сe циjeнa нaстaлa у вeзи сa трaнсaкциjaмa срeдствимa или 

ствaрaњeм oбaвeзa измeђу пoвeзaних лицa. 

Рaзликa измeђу циjeнe утврђeнe примjeнoм принципa "вaн дoхвaтa рукe" (тржишнe циjeнe) и 

трaнсфeрнe циjeнe укључуje сe у пoрeску oснoвицу и oпoрeзуje сe.  

Нпр. aкo сe имoвинa или услугa извршeнa пoвeзaнoм лицу прoдa испoд тржишнe циjeнe, тaдa 

сe пoрeскa oснoвицa (oпoрeзиви прихoд) увeћaвa зa рaзлику измeђу тржишнe и трaнсфeрнe 

вриjeднoсти трaнсaкциje. Кaдa сe нaбaвкa oд пoвeзaнoг лицa изврши пo циjeни кoja je вишa 

oд тржишнe, тaдa сe трoшaк нaбaвкe свoди нa тржишну вриjeднoст, oднoснo умaњуje зa 

рaзлику трaнсфeрнe и тржишнe вриjeднoсти трaнсaкциje.  
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Задатак број 2 

Шта се све подразумијева под прометом добара у смислу одредби Закона о порезу на 

додату вриједност? 

 

OДГOВOР 

 

Promet dobara je, u smislu ovog zakona, prenos prava raspolaganja na stvarima licu koje tim 

dobrima može raspolagati kao vlasnik. Pod dobrima se smatraju i voda, električna energija, plin, 

toplotna energija ili slično. Prometom dobara, u smislu ovog zakona, smatra se i: 

a) prenos prava raspolaganja na dobrima uz naknadu na osnovu odluke državnog organa, organa 

lokalne samouprave ili na osnovu zakona; 

b) isporuka dobara po ugovoru na osnovu kojeg se plaća provizija pri prodaji ili kupovini dobara; 

c)  isporuka dobara na osnovu ugovora o iznajmljivanju na određeni period na  

     osnovu kupoprodajnog ugovora s odgođenim plaćanjem kojim je predviđeno da se pravo  

vlasništva prenosi najkasnije otplatom posljednje rate; 

d) prenos prava raspolaganja na novosagrađenim građevinskim objektima ili ekonomski djeljivim 

cjelinama u okviru tih objekata (u daljem tekstu: objekti); 

e)  prenos poslovne imovine poreskog obveznika od strane ovlaštenog lica,   

     uključujući likvidatore, stečajne upravnike i nadzornike, osim slučajeva iz stava 2.   

     člana 7. ovog zakona; 

f)   upotreba dobara poreskog obveznika u vanposlovne svrhe; 

g)  razmjena dobara za druga dobra ili usluge. 

 

 


