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В Ј Е Ж Б Е  

(препознавање рачуноводствених категорија, класификовање рачуна, врсте 
пословних промјена, евидентирање простих пословних промјена) 

 
1. ЗАДАТАК (биланс стања) 

 
На основу следећих ставки одредити шта представља имовину, а шта извор имовине за 
једног студента, односно шта би се потенцијално налазило у активи, а шта у пасиви 
биланса стања: 

o стан 
o свеске 
o књиге  
o мобилни телефон 
o обавеза за плаћање школарине 
o овјера семестра 
o оловка 
o гардероба 
o гумица 
o обавеза плаћања карта за превоз 
o рата студентског кредита 
o индекс 
o ауто 
 
2. ЗАДАТАК (биланс успјеха) 

 
На основу сљедећих података саставити биланс успјеха, односно одредити шта би био 
приход, а шта расход за једног студента: 

o станарина 
o изгубљен индекс 
o стипендија 
o поскупљење карте за превоз 
o продаја књига 
o хонорар 
o џепарац 
o режије за стан 
o бонови за храну 
o продаја скрипти 
 
3. ЗАДАТАК (класификација ставки) 

 
Одредити који од наведених рачуна се налазе у активи, а који у пасиви биланса стања 
 

Ставка Актива Пасива 
Пословни рачун    
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Емисиона премија    
Опрема    
Грађевински објекат    
Обавезе према добављачима    
Дати аванси    
Примљени аванси     
Примњене мјенице    
Потраживања од купаца у ино.    
Законске резерве    
Лиценца    
Земљиште    
Обавезе за краткорочни кредит    
Обавезе за издате мјенице    
Девизни рачун    
Благајна    

 
4. ЗАДАТАК (биланс стања предузећа) 

 
На основу следећих ставки саставити биланс стања предузећа: 

o улагање у развој  
o улози власника 
o залихе материјала 
o обавезе према банци за одобрен кредит 
o лиценца 
o законске резерве 
o залихе робе 
o обавеза према добављачима 
o грађевиснки објекти 
o добитак текуће године 
o потраживања од купаца 
o обавеза за порез 
o опрема 
o статутарне резерве 
o средства на текућем рачуну 
o обавеза за емитоване обвезнице 

 
5. ЗАДАТАК (биланс успјеха предузећа) 

 
На основу следећих података саставити биланс успјеха предузећа: 

o приход од продаје робе 
o набавна вриједност продате робе 
o приход од пружања услуга 
o трошкови материјала 
o трошкови зарада 
o камате обвачунате на дате кредите 
o камате обрачуна на кредите које је одобрила банка 
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o позитивне курсне разлике 
o трошкови амортизације 
o трошкови резервисања 
o добитак од продаје машине 
o вишак у благајни 
o губитак од продаје опреме 
o мањак у складишту робе 

 
 

6. ЗАДАТАК (врсте пословних промјена) 
 

Које од следећих тврдњи су тачне у систему двојног књиговодства: 
 

Опис Тачно Нетачно 

Повећање обавеза може бити пропраћено смањењем средстава     
Настанак расхода може да прати повећање средстава    

Настанак расхода може да прати повећање обавеза     
Настанак прихода у вези је са смањењем обавеза     
Смањење обавеза не може довести до повећања капитала     
Повећање капитала може да прати повећање имовине     
Смањење активе може да прати смањење обавеза     
Могуће је да истовремено дође до повећања једног и смањења 
другог облика имовине     

Настанак прихода може да доведе до повећања средстава     
Настанак обавезе може бити у комбинацији са повећањем 
средстава     

 
 

7. ЗАДАТАК  (врсте пословних промјена и посљедице) 
 

Пословна промјена Врста: 
екви./неекви. Посљедица 

Наплатили смо потраживање од купца преко жиро-рачуна     
Дугорочни кредит претворили смо у краткорочни    
Платили смо рату кредита    
Утврђен је вишак на залихама материјала    
Накнадно смо одобрили  попуст купцима    
Дошло је до отписа обавеза према добављачима    
Кредит који смо узели од банке уплаћен је на наш пословни рачун    
Емитовали смо и продали обвезнице     
Из благајне смо пренијели новач на наш пословни рачун    
Обрачунати су трошкови бруто зарада     
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Извршили смо конверзију дуга у капитал     
Набави смо робу од наших добављача     
Власник је повећао капитал уносећи додатна новчана средства    
Плаћене су обавезе према радницима     
Плаћене су  чеком обавезе према добављачима     
Примили смо аванс      
Стигао је рачун за утрошену електричну енергију     
Отписали смо потраживање од купца     

 
 

8. ЗАДАТАК (биланс стања и рачуноводствена једначина) 
 

На основу сљедећих података формирати биланс стања предузећа и израчунати добитак 
претходне године: 
 
опрема………………………….20.000 
грађевински објекат…………..55.000 
улагање у развој……………….15.000 
благајна…………..…………….12.000 
добитак претходне године……….? 
пословни рачун……………….20.000 
удјели………………………….70.000 
ревалоризационе резеве……….5.000 
обавезе према добављачима…..30.000 
обавезе по основу дуг. кред….10.000 
 
 

9. ЗАДАТАК (еквивалентне промјене) 
 

У предузећу из претходног задатка је настала пословна промјена: Благајник је подигао 
новац са жиро рачуна и уплатио у благајну износ од 2.000 КМ.  
Објаснити како ће промејена утицати на финансијске извјештаје кроз сукцесивне билансе.  
 
 

10. ЗАДАТАК (нееквивалентне промјене) 
 

У предузећу „Х“ настале су следеће пословне промјене: 
 

- Обрачунати су трошкови амортизације грађевинског објекта у износу од 1.500 КМ.  
- Банка нам је обрачунала камату на дугорочни кредиту у износу од 200 КМ. 
- Предузеће Х је пласирало кредит другом предузећу у износу од 2.000 КМ. 

 
а) Саставити финансијске извјештаје након евидентираних пословних промјена 
б) Објаснити које пословне промјене су утицале на успјешност предузећа 
в) За колико се промјенила пасива и актива након евидентираних промјена и објаснити? 
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11. ЗАДАТАК (само еквивалентне пословне промјене) 

Унијети почетно стање у дневник, главну књигу и саставити почетни биланс стања на 
основу сљедећих позиција: 

Позиција Износ у КМ 
Пословни рачун 100.000 
Обавезе према добављачима 50.000 
Законске резерве ?     
Опрема  90.000 
Обавезе за дугорочне кредите 140.000 
Материјал 70.000 
Благајна 5.000 
Удјели 100.000 
Нераспоређени добитак ранијих 
година  

15.000 

Потраживања од купаца у 
земљи 

50.000 

 

Затим, евидентирати, кроз дневник и главну књигу, сљедеће пословне догађаје: 

1. Према изводу банке исплаћено је добављачима са пословног рачуна 15.000 КМ 
2. Набављена је нова опрема. Фактура добављача износи 35.000 КМ 
3. Наплаћено је потраживање од купца преко пословног рачуна у износу од 10.000 

КМ 
4. Банка је дозначила краткорочни кредит на наш пословни рачун 10.000 КМ. 
5. Дали смо аванс за робу износу од 5.000 КМ 

Закључити рачуне, саставити биланс стања након прокњижених догађаја и приказати 
изглед рачуноводствене једначине. 

 

 

 

 

 

 

 


