
ЗАДАТАК ЗА ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ КЊИГОВОДСТВА 

 

 

1. Активом предузеће се сматрају: 

a) залихе 
б)   ревалоризационе резерве 

в)   основна средства 

г)   основни капитал 

д)   добитак 

 

2. Контни оквир представља: 

a) списак рачуна који су отворени у књиговодству неког предузећа 

б)  списак рачуна уређен према унапријед утврђеном циљу 

в)  списак рачуна који могу бити отворени у књиговодству неког предузећа уређен    

према унапријед утврђеном циљу 

г) списак рачуна који су отворени на основу контног плана 

 

3. Једнакост активе и пасиве у билансу стања посљедица је: 

a) једнакости прихода и расхода 

б) једнакости обавеза и сопственог капитала 

в) околности да актива посматра имовину по облику а пасива по власништву 

г) оконости да актива садржи имовину по облику а пасива обавезе 

д) околности да актива садржи основна и обртна средства, а пасива сопствени 

капитал 

 

 

4. У сопствена књиговодствена документа убрајају се: 

a.) улазна фактура 
б)   пријемница 

в)    извод банке 

г)    предајница готових производа 

 

5. Књиговодство је: 

a) подфункција функције управљања 
б)   рачунска основа рачуноводства 

в)   финансијско извјештавање о имовину и резултату предузећа 

 

6. За провјеру сагласноти књижења између дневника и главне књиге користе се: 

а)  прометни лист 

б)  закључни лист 

в)  пробни лист 

г)   радни лист 

 

 

7. Пасива биланса стања пружа информације о: 

a) обавезама предузећа у току обрачунског периода 



б)   сопственом капиталу предузећа, обавезама и бруто имовини у току обрачунског 

периода 

в)  обавезама, нето имовини и бруто имовини предузећа на одређени дан 

г)   обавезама и укупном капиталу предузећа у току обрачунског периода 

 

8. Како наведене економске промјене дјелују на висину нето имовине: 

a) раздужење код поверилаца 

б)  повећање улога власника 

в)  претварање краткорочних у дугорочне кредите 

г)   претварање дугорочних кредита у капитал 

 

9. Који је од наведених исказа тачан: 

a) Стална имовина обухвата: залихе, материјална улагања и хартије од 

вриједности 

      б)  Стална имовина обухвата: материјална улагања, финансијска улагања и 

потраживања 

      в)  Стална имовина обухвата: финансијска улагања, нематеријална улагања и 

залихе 

       г)  Стална имовина обухвата: нематеријална улагања, материјална улагања  и 

финансијска улагања  

 

10. Рачун изравнања има дуговни салдо ако:  

a) је остварен губитак 

б)   је повећан улог власника 

в)   ако је остварен добитак 

г)    ако су приходи једнаки расходима 

 

ЗАДАТАК 

Предузеће “Омега” имало је на дан 01. 01. 2012. године слиједеће стање средстава и 

њихових извора: Опрема 300.000 КМ, Исправка вредности опреме 150.000 КМ, 

Грађевински објекат у изградњи 250.000 КМ, Извдвојена новчана средства за 

инвестицију 320.000 КМ, Аванси за основна средства 50.000 КМ, Купци у земљи 

300.000 КМ,  Благајна 20.000 КМ, Добављачи у земљи 160.000 КМ, Удјели у 

основном капиталу 800.000 КМ, Резерве 110.000 КМ, Жиро рачун 150.000 КМ, 

Роба у промету на велико 540.000 КМ (300 кг. робе А по продајној цијени од 

600КМ/кг. и 900 кг. робе Б по продајној цијени од 400 КМ/кг.), Укалкулисана 

разлика у цени 108.000 КМ, Потраживања по основу аконтација за службено 

путовање 12.000 КМ,  Обавезе по основу краткорочних кредита у земљи 120.000, 

Унапријед плаћена закупнина (АВР) за 12 мјесеци  6.000 КМ, Дугорочни кредит 

500.000 КМ  

 

На основу датих података саставити почетни биланс, отворити дневник, главну 

књигу и аналитичку евиденцију робе, а затим систематски и хронолошки 

прокњижити настале пословне промене (обрачунски период је један месец).  

Порез на додату вриједност (ПДВ) износи 17%. 

 



1. Примљена је друга привремена ситуација од извођача радова за објекат у 

изградњи. Обавеза по основу друге привремене ситуације исплаћена је 

извођачу радова из издвојених новчаних средстава за инвестиције по 

одбитку преосталог аванса. 

2. Према излазној фактури, продата је другом предузећу, коришћна опрема за 

40.000 КМ и обрачунатим порезом 6.800 КМ. Набавна вриједност ове 

опреме била је 70.000 КМ а отписано је 60% набавне вриједности.  

3. Према фактури и пријемници, набављена је роба чија је фактурна вредност 

120.000 КМ без ПДВ-а (ПДВ се обрачунава по општој стопи), и то 100 кг. 

робе А по цијени од 600 КМ/кг. и 150 кг. робе Б по цијени од 400 КМ/кг. 

Трошкови превоза, утовара и истовара у висини од 2.500 КМ, плаћени су са 

жиро рачуна (превозник није обвезник ПДВ-а). Трговина на мало је 

сачинила калкулацију и утврдила укупну продајну вриједност од 200.000 

КМ са обрачунатим ПДВ-ом.   

4. Плаћена је фактура добављачу за набављену робу из претходног става. 
5. По завршетку службеног пута, радник је рачунима оправдао 14.000 КМ 

трошкова. Разлика између аконтације и трошкова службеног пута му је 

исплаћена из благајне предузећа.  

6. Обрачунати годишњи трошак амортизације опреме примјеном методе 

аритметичке дегресије уколико је процијењени вјек трајања 10 године а у 

току је пета година кориштења опреме. Прокњижити мјесечни износ 

амортизације. 

7. У току месеца настали су још и следећи трошкови: обрачунати трошкови 

бруто зарада 80.000 КМ (56.240 овог износа односи се на нето зараде, 

порези на зараде су 5.360 КМ, док се остатак односи на доприносе на 

зараде); обрачуната мјесечна закунина. 

8. Продата је половина залиха робе на одложено плаћање. ПДВ у излазним 

фактурама обрачунава се по општој стопи. Извршити сва потребна књижења 

у вези са продајом робе. 

9. Купац нам је платио за продату робу и искористио 2% каса-сконта. 

10. Обрачунати и прокњижити разлику између обрачунатог и претходног ПДВ-

а. 

11. Обрачунати и прокњижити периодични резултат. 

 


