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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2017. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 5:  

ПОСЛОВНО ПРАВО И ПОРЕЗИ 

 

И - ТЕСТ ПИТАЊА 

 

1. Оснивачи д.о.о.-а одговарају за обавезе друштва у случају: 

a) у случају пробијања (дизања вела) правног лица.  

b) ако друштво не измири обавезе према повјериоцима. 

c) потписивања оснивачког акта. 

d) уколико оснивачи уложе сопствени новац у друштво. 

 

2. Сматра се да је привредно друштво стекло правни субјективитет:  

a) даном одржавања прве скупштине чије ће одлуке потврдити нотар. 

b) даном када је нотарски обрађен оснивачки акт и када су га потписали оснивачи. 

c) даном када је нотару који је вршио обраду оснивачких аката достављен извод из 

судског регистра о упису оснивања друштва.     

d) моментом уписа у судски регистар.  

 

3. Основни капитал отвореног акционарског друштва може се повећати: 

a) претварањем повлаштених акција у обичне акције. 

b) претварањем у акције доспјелих мјеница индосираних на друштво. 

c) из укупног прихода који преостаје по намирењу свих трошкова и обавеза из 

пословања. 

d) из средстава друштва. 

 

4. Командитор одговара за обавезе комадинстног друштва у следећим случајевима: 

a) Ако изврши исплату дуга у име и за рачун друштва. 

b) Уколико је његово име, уз његову сагласност, унесено у пословно име Друштва. 

c) Ако закључи уговор са трећим савјесним лицем без назнаке да иступа као заступник, 

за обавезе које су проистекле из тог уговора. 

d) Ако користи службени аутомобил друштва у сопствене сврхе. 

 

5. Поступак ликвидације привредног друштва спроводе: 

a) Одбор дужника и ликвидациони судија. 

b) Одбор повјерилаца и ликвидациуони судија. 

c) Ликвидациони судија и ликвидациони управник 

d) Ликвидациони судија и одбор власника односно акционара. 

e) Ликвидационо вијеће. 
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6. Својина је најважније стварно право, а титулар тог права има право:  

a) Употребе. 

b) Плодоуживања.  

c) Поврата лицу од којег је својина стечена. 

d) Располагања. 

e) Окупације 

f) Комасације 

g) Арондације 

 

7. Пореска основица пореза на добит се утврђује: 

a) када се од прихода остварених од продаје робе и обављањем услуга одузму расходи 

кориговани у складу са законом. 

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 бруто добит из биланса успјеха коригује за сталне и привремене пореске 

разлике. 

d) када се од укупног прихода одузму укупни трошкови остварени у пореској години. 

 

8. Трошкови амортизације као порески одбитак признају се: 

a) ако је ријеч о имовини која подлијеже амортизацији и која се користи у пословне 

сврхе. 

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) за цјелокупну пословну имовину која подлијеже амортизацији (грађевински објекти, 

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

власништву. 

 

9. Од ПДВ-а су ослобођене:   

a) услуге изнајмљивања пословних просторија од стране удружења грађана и других 

невладиних организација. 

b) услуге издавања под закуп и подзакуп кућа за становање, станова и стамбених 

објеката на период дужи од 60 дана. 

c) услуге нотара и адвоката. 

d) услуге посредника и заступника у промету лијекова и медицинске опреме. 

e) јавне поштанске услуге. 

 

10. Порески обвезник акциза је: 

a) свако лице које наступа као велетрговац акцизним производима и који их продаје са 

складишта другим трговцима; 

b) трговац који увезе и затим преради акцизне производе као и домаће правно лице које 

од домаћих или увезених сировина произведе и стави у промет акцизне производе; 

c) правно лице или предузетник који акцизне производе увози и/или производи на 

територији БиХ; 

d) правно лице или предузетник који акцизне производе набавља ради даље продаје или 

прераде. 

 

 

11. Основ одговорности надзорног одбора је садржан у сљедећем: 
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a) само несавјесно привредно пословање, 

b) само злоупотреба овлаштења, 

c) само прекорачење овлаштења у пословном промету, 

d) чињење или нечињење; непажња и штета за привредно друштво. 

 

12. Четири основне вриједности  корпоративног управљања су: 

a) непристрасност, обавеза, транспарентност и одговорност, 

b) независност, компетентност, стручност и контрола, 

c) расподјела надлежности, одговорност, непристрасност и контрола рада, 

d) самосталност, одговорност, јавност рада и ревизија пословања. 

 

13.  Дјеловање искључиво у интересу друштав представља: 

a) дужност лојалности према друштву, 

b) дужност добре вјере, 

c) дужност стручности при доношењу пословних одлука, 

d) обавезу испуњавања дужности према друштву.   

 

14. У акционарском друштву су познате: 

a) само законске резерве, 

b) само статутарне резерве, 

c) резерве утврђене статутом и оснивачким актом, 

d) законске и интерне резерве, 

 

15. Правни послови са повезним лицима су: 

a) само правни послови који настају као пољедица кориштења повлаштених 

информација, 

b) само правни послови са сродницима чланова управе и надзорног одбора, 

c) само правни послови између сродника који имају радно парвни положај у 

конкурентским друштвима, 

d) између осталих и правни послови између матичног и зависних привредних друштава. 

 

16. Ревизија финансијских извјешатаја привредног друштва: 

a) ослобађа управу одговорности ако поступи по препорукама и мишљењу ревизора, 

b) ослобађа управу одговорности само ако није било губитака у пословању, 

c) ослобађа управу одговорности, 

d) никада не ослобађа управу одговорности. 

 

17. Скупштина акционарског друштва у оквиру изборне функције бира: 

a) управу друштва, 

b) надзорни одбор, 

c) надзорни одбор, одбор за ревизију и секретара, 

d) одбор за ревзију, 

 

18. Префернцијалне акције могу да се емитују до: 

a) до 50% основног капитала 

b) до 20% основног капитала, 

c) до 33% основног капитала, 

d) до 5% основног капитала 

 

19. Промет некретнина се опорезује: 

a) порезом на промет некретнина 

b) ослобођен је плаћања пореза  
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c) ПДВ-ом 

d) порезом на промет некретнина само код првог промета. 

 

 

 

20. Приходи грађана, као физичких лица, опорезују се: 

a) Законом опорезу на додану вриједност 

b) посебним Законом о порезу на риход грађана 

c) према одлукама надлежних пореских управа 

d) ентитетским прописима 
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ИИ – ЕСЕЈИ / ЗАДАЦИ 

 

Задатак број 1 

Предузетник који се бави пружањем услуга у грађевинарству у пореској години је 

фактурисао услуге у вриједности од 195.860 КМ. У истој пореској години је наплатио 

166.910 КМ фактурисаних услуга. Обрачунате мјесечне бруто плате износе 12.740 КМ, али 

су плате исплаћене само за период јануар-октобар. Трошкови материјала и инвентара 

фактурисани су од добављача у износу од 35.900 КМ, док је од тог износа плаћено 28.730 

КМ. Услуге коопераната су износиле 14.340 КМ и оне су у цјелости плаћене. Други 

трошкови који се признају у пореској пријави нису исказани. Да ли је предузетник остварио 

опорезиви доходак? Ако јесте, који износ опорезивог дохотка од самосталног привређивања 

треба да искаже у пореској пријави као и износ пореза, ако је стопа 10 %? 

 

Одговор: 

Код утврђивања опорезивог дохотка од самосталне дјелатности користи се готовински 

принцип тј. наплаћени приходи и плаћени расходи (осим расхода од амортизације). 

Опорезиви (наплаћени) приход од самосталне дјелатности                                        166.910 КМ 

1. Плаћени трошкови плата (10 x 12.750 КМ )                                    - 127.400 КМ 

2. Плаћени трошкови материјала и инвентара                                                    - 28.730 КМ 

3. Плаћени трошкови услуга                                                                                - 14.340 КМ 

    Доходак / губитак (1-2-3-4)                                                                                       - 3.560 КМ 

Предузетник је исказао порески  губитак у износу од 3.560 КМ. 

 

БОДОВАЊЕ: За тачан одговор 30 поена,а за половичан 15 и дјеломичан 10 поена. 
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Задатак број 2 

Изложите шта се све подразумијева под појмом располагања имовином привредног друштва 

према одредбама Закона о привредним друштвима. 

  

Одговор: 

 

Под појмом располагања имовином привредног друштва подразумијева се сваки облик 

куповине, продаје, размјене, узимања или давања у лизинг, узимања или давања кредита као и 

друге трансакције које су предузете директно или индиректно, односно посредством 

супсидијарних друштава и то све у току једне пословне године. Основ за одређивање висине 

располагања представља укупна књиговодствена вриједност имовине привредног друштва и то 

према билансу стања из претходне пословне године. Закон о привредним друштвима даје у 

надлежност надзорном одбору да на описани начин располаже са 15-33% укупне 

књиговодствене вриједности имовине привредног друштва. Оваква одлука надзорног одбора 

треба бити једногласна. Пошто Закон не говори ко располаже до 15% укупне књиговодствене 

вриједности имовине привредног друштва аналогијом се закључак да је  то управа привредног 

друштва ако је иста колегијална, односно директор ако је иста инокосна. Ово овлаштење може 

бити и ограничено на нижи износ али то мора бити утврђено посебном одлуком надзорног 

одбора и ова чињеница мора бити уписана у судски регистар. Располагање имовином са преко 

33% њене укупне књиговодствене вриједности врши скупштина привредног друштва и ова њена 

надлежност постоји и у ситуацији када надзорни одбор није донио једногласну одлуку а везано 

за располагање имовином привредног друштва у распону од 15-33%.  

 

Начин бодовања:  

 

a) потпун и тачан одговор 30 поена,  

b) дјелимичан и тачан одговор 15 поена. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


