
 

Финансијско рачуноводство 

Вјежбе - Капитал 

 
Задатак 1 – Инокосно предузеће 

 
- Власник инокосног предузећа уплатио је на пословни рачун предузећа оснивачки 

улог у износу од 8.000 КМ.  
- 3.000 КМ власник је пренио са пословног рачуна у благајну предузећа. 
- На име покрића личних расхода власника инокосног предузећа, у току обрачунског 

периода, извршена је исплата са пословног рачуна у износу од 3.000 КМ. Након 
неког времена и из благајне је подигнуто 1.000 КМ за покриће личних расхода. 

 
Задатак 2 – Ортачко друштво 
 

- На основу Уговора о ортаклуку, на пословни рачун друштва, ортак А је уплатио 
6.000 КМ, док је ортак Б унио опрему чија је вриједност процијењена на исти износ. 

 
Задатак 3 – Једночлано доо 
 

- Физичко лице Н.Н. је основало једночлано друштво са ограниченом одговорношћу. 
Уписан је и у цијелости уплаћен оснивачки капитао од 3.000 КМ 

Задатак 4 – Једночлано доо 
 

- Лице Б.Б. је основало једночлано доо. Уписан је оснивачки капитал у износу од 7.000 
КМ. У моменту уписа уплаћено је 50% износа уписаног основачког капитала. 

 

Задатак 5 – Једночлано доо 
 

- Основано је предузеће „Промет“ д.о.о. од стране власника Марка Марковића.  
- Дана 10.01.2021. године уписан је капитал у суду у износу од 50.000 КМ.  
- 25.01. власник је уплатио на рачун предузећа износ од 10.000 КМ, унио машину 

набавне вриједности 7.000 КМ и пословни простор 25.000 КМ.  
а) евидентирати пословне промјене у дневнику  
б) у главној књизи  
в) утврдити садло за изравнање  
г) поставити рачуноводствену једначину након извршених промјена 
 

 
 



 

2 

Задатак 6 – Вишечлано доо 
 

- Основано је предузеће „НИНА“ д.о.о. од стране два: власника А и власника Б.  
- Дана 15.01.2021. године уписан је капитал у суду у износу од 200.000 КМ. Однос 

учешћа власника је 40:60%.  
- Дана 28.01.2021. године власници су унијели 50% свог улога и то А уплатом на рачун 

предузећа 10.000 КМ и уносом опреме 30.000 КМ, а власник Б уносом пословног 
простора вриједности 40.000 КМ и уплатом на рачун 15.000 КМ и уносом опреме у 
вриједности од 5.000 КМ.  

- Дана 15.02.2021. године власник А је уплатио остатак улога на девизни рачун у 
еурима.  
а) евидентирати пословне промјене у дневнику 
б) у главној књизи 
в) утврдити садло за изравнање  
г) поставити рачуноводствену једначину након извршених промјена. 
 
 

Задатак 7 – Смањење номиналне вриједности улога 
 
 

- Одлуком скупштине доо извршено је смањење номиналне вриједности удјела за 
10%. Номинална вриједност удјела износила је 10.000 КМ. Износ је члановима 
друштва исплаћен са пословног рачуна. 

Задатак 8 – Оснивање ад 
 

- Акционарско друштво емитовало је и продало цјелокупну емисију од 150.000 
обичних акција по номиналној вриједности од 1 КМ. 

Задатак 9 – Емисиона премија 

 
- Акционарско друштво је емитовало и продало 200.000 обичних акција номиналне 

вриједности 1 КМ по акцији. Акције су продане по цијени од 1.30 КМ по акцији. 
 

Задатак 10 – Откуп сопствених акција 

- Дана 15.01.2021. предузеће „Х“ а.д. је извршило емисију 10.000 обичних акција 
номиналне вриједности 7 КМ по једној акцији. Продајна цијена је износила 9 КМ по 
акцији.  

- Дана 20.01.2021. године предузеће је откупило 2.000 акција (од чега 1100 намјерава 
продати, а 900 поништити) по цијени 9 по акцији.  

- Дана 22. 01.2021. извршено је поништавање акција.  
- Дана 23.02.2021. године 1.100 акција је продато по цијени од 8 КМ по акцији. 
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Задатак 11 – Резерве и финансијски резултат 

- Скупштина акционара је одобрила расподјелу нето добитка и у складу с тим, 3.000 
КМ треба пренијети на законске резерве. 

 

 


