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Попуњава испитна комисија 
 

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ 

ПОСТИГНУТ  
БРОЈ БОДОВА  

Постигнут број бодова Успех 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

ОЦЕНА _______________(    ) 75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 - 100 одличан (5) 

 

Чланови испитне комисије: 

Датум прегледа теста: ______________________ 
1.   

2.   

3.   
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У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

1.  Одредити који је исказ тачан. 
     

1. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко учесника платног 
промета и без присуства готовог новца. 

2. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко носилаца 
платног промета и без присуства готовог новца. 

3. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко учесника платног 
промета и са присуством готовог новца. 

4. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко носилаца платног 
промета и са присуством готовог новца. 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

2.  У спољнотрговинском пословању некомерцијални ризици као што су пожар, 
поплава, државни удар и слично, осигуравају се и премија осигурања је: 
 

1. Висока 
2. Ниска 
3. Не осигурава се од некомерцијалних ризика 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

3.  Задатак инвентарисања је: 
 

1. да утврди стварно стање имовине 
2. да утврди књиговодствено стање имовине 
3. да састави инвентар 
4. да упореди стварно и књиговодствено стање имовине 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

4.  Набавну вредност робе чини: 
 

1. нето имовина + зависни трошкови  
2. нето фактурна вредност + ПДВ + зависни трошкови набавке 
3. нето фактурна вредност + ПДВ + разлика у цени + зависни трошкови 

набавке 
4. нето фактурна вредност + разлика у цени 
5. нето фактурна вредност + зависни трошкови 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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5.  Да ли је у фактури иностраног добављача садржан ПДВ? 
 

1. У фактури је садржан ПДВ. 
2. Фактура је без ПДВ-а. 
3. Зависи од тога да ли је привредно друштво у систему ПДВ-а.  
4. Садржан је, увек по општој стопи. 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

6.  Одредити како се понашају просечни укупни трошкови са повећањем обима 
производње.  
 

1. Најпре опадају, достижу минимум,а затим почињу да расту. 
2. Најпре расту, достижу максимум, а затим почињу да опадају. 
3. Расту са сразмерно повећању обима производње. 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

7.  По фактури бр. 115 продата је машина за 18.000 дин. са ПДВ-ом по општој стопи. 
Према подацима из аналитичке евиденције, набавна вредност машине је 60.000 
динара, а отписана вредност 40.000 динара. 
Продајом машине привредно друштво остварује: 
 

1. добитак у износу 5.000 
2. губитак у износу 15.000 
3. добитак у износу 18.000 
4. губитак у износу 5.000 

 
Простор за рад 

Садашња вредност= 60.000-40.000=20.000 
Продајна вредност без ПДВ-а=18.000-18.000*20/120=15.000 
 

Продајна вредност без ПДВ-а  Садашња вредност  
Губитак = 20.000-15.000=5.000 
 
 
 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

8.  Рентабилност као парцијални показатељ успешности пословања шири је и 
обухватнији начин контроле успешности пословања у односу на продуктивност и 
економичност.  
 
То значи да: 
 

1. Израз рентабилност обухвата све елементе улагања и све елементе 
резултата пословања. 

2. Израз рентабилност садржи елементе продуктивности али не и 
економичности. 

3. Израз рентабилнот садржи елементе економичности али не и 
продуктивности 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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9.  Биланс стања даје информацију да је вредност обавеза које доспевају у року од 
годину дана 3.000.000,00 динара, а да је вредност улагања у обртна средства  
3.430.000,00. Проценити финансијску ситуацију овог предузећа? 
 
 

1. Финансијска ситуација је неповољна, јер се део обртних средстава 
финансира из краткорчних извора у износу од 3 000 000,00 динара; 

2. Финансијска ситуација је уравнотежена, јер се обртна средстава у 
потпуности финансирају из краткорочних извора; 

3. Финансијсака ситуација је повољна, јер се део обртних средстава у 
износу од 430 000,00 динара, финансира из дугорочних извора; 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 3 бода. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

10.  Рафинерија јестивог уља производи 9.000 тона сунцокретовог уља, као основног 
производа, годишње, сункокретову сачму и масне киселина као споредне 
производе. 
Предложити поступак за обрачун цене коштања сунцокретоваог уља у наведеном 
случају. 
 

1. Дивизиона калкулација 
2. Калкулација помоћу везаних производа 
3. Калкулација помоћу еквивалентних бројева 
4. Додатна калкулација 
5. Метод трошкова плус 

 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

11.  Издата фактура за закупнину за текући месец, код привредног друштва које је у 
систему ПДВ-а, књижи се на контима: 
 

1. 204 - купци у земљи 
2. 435- добављачи у земљи 
3. 270- ПДВ у примљеним фактурама 
4. 470- обавезе за ПДВ 
5. 533- трошкови закупнине 
6. 650- приходи од закупнине 

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

12.  Обрачун амортизације се обавезно врши за: 
 
1. Грађевинске објекте 
2. Земљиште 
3. Шуме 
4. Постројења и опрему 
5. Основно стадо 
6. Уметничка дела 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 



ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 5 од 18 

 

 

13.  По изводу банке стање на рачуну предузећа ,,Сутра" Чачак износи 10.000 динара. 
Истог дана предузећу је стигла меница на 50.000 динара која доспева за 30 дана, 
а обавеза према добављачу у износу од 50.000 динара доспева наредног дана. 
Нема довољно времена да се од банке или  другог узме позајмница. На основу 
датих података како предузеће може да исплати обавезу?  
 
Заокружити бројеве испред тачног решења ове ситуације: 
 

1. преношењем меничних права на повериоца уз пристанак самог 
повериоца; 

2. компезацијом 
3. есконтовањем 
4. асигнацијом 
5. протестом 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

14.  Обавеза према добављачу из иностранства износи 5.000 евра (1 ЕУР = 120 дин). 
У моменту плаћања динар је девалвирао за 10%.  
 
Девалвација у наведеној ситуацији доводи до настанка: 
 

1. Позитивне курсне разлике од 60.000 динара 
2. Смањења резултата пословања за 60.000 динара 
3. Повећања резултата пословања за 60.000 динара 
4. Повећања резултата и настанка расхода за исти износ 
5. Негативне курсне разлике од 60.000 динара 

 
 
Простор за рад 

Обрачун : 5000 x 120 = 600.000 
120х10/100=12 
120+12=132 
5000 x 132 = 660.000 негативна курсна разлика 60.000 дин 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод,  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

15.  У фиксне трошкове убрајају се следећи трошкови: 
 

1.  трошкови рада највиших руководилаца  
2.  трошкови материјала за израду 
3.  трошкови помоћног материјала 
4.  трошкови средстава за рад када се амортизација рачуна по 

функционалном методу 
5.  трошкови средстава за рад када се амортизација рачуна по 

временском методу 
6.  трошкови рада радника који раде на изради производа 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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Допуните следеће реченице и табеле 
 

16.  Пун назив Светске банке је Међународна банка за обнову и развој. 
 
 
За тачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
 

 

17.  Исплаћена аконтација за службени пут за привредно друштво представља 
потраживање, а за запосленог обавезу. 
 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
 

 

18.  Према начину везивања за носиоце трошкова, трошкови се деле на директне и 
индиректне. 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
све остало 0 бодова 

 

 / 1 
 

 

19.  При продаји робе купцу уз одобрен рабат, основицу за обрачун ПДВ-а чини 
продајна вредност умањена за износ рабата . 
 
 
За тачан одговор 2 бода. 
све остало 0 бодова 

 

 / 2 
 

 

20.  Купац који дугује 10.000 динара налази се у поступку принудне ликвидације. 
Донета је одлука да се изврши вредносно усклађивање потраживања.  
 
 
Прокњижити промену на контима главне књиге. 
 
 

 585 - Расходи од усклађивања 
вредности потраживања                  

 2049 – Исправка вр. 
потраживања од купаца у 
земљи 

10.000    10.000 

 
 
За тачно књижење 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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21.  Примљена је фактура бр.21 за утрошену електричну енергију са обрачунатим 
ПДВ-ом по општој стопи, која гласи на 12.980 дин. Привредно друштво није у 
систему ПДВ-а.  
 
Прокњижити у дневнику примљену фактуру бр. 21 
 
                                                   Дневник 

Р.б. Бр. конта О п и с Дугује Потражује 

 513  Трошкови елект. енергије 12.980  

  435 Добављачи у земљи  12.980 

   фактура бр. 21   

 
 
За тачно књижење 2 бодa;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

22.  На крају пословне године вредност залиха готових производа је смањена за 
10.000 дин., а недовршене производње повећана за 40.000 дин.  
 
Ове промене доводе до повећања резултата пословања, за 30.000. 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

23.  По дневном извештају фискалне касе, продавница бр. 2 продала је робе у 

вредности од 180.000 са обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи. Пазар је  уплаћен 

у главну благајну. 

 
Прокњижити продају робе кроз дневник. 

 
                                                         Дневник 

Р.б. Бр. конта О п и с Дугује Потражује 

1. 243 
 
 
 
 
 

501 

 
604 
476 

 
 
 
 

134 

Благајна  
     Приходи од продаје робе 
     Обавезе за ПДВ по основу  
     продаје за готовину  
- екстерни обрачун 

180.000 
 
 
 
 
 

180.000 

 
150.000 
30.000 

 
 
 
 

180.000 
 

Набавна вредност продате 
робе 
     Роба у промету на мало 
-интерни обрачун 

 
За тачно књижење 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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24.  Ванредним пописом утврђено је да на залихама има 28 комада женских тренерки. 
Књиговодствено стање женских тренерки је 23 комада. Продајна цена без ПДВ-а 
тренерке по комаду је 4.400 дин. Маржа је 15%.  
Прокњижити кроз дневник евентуални вишак или мањак женских тренерки. ПДВ на 
евентуални мањак је 20%. 
Приказати поступак рада. 
 
Простор за рад 

Стварно стање 28 ком.> Књиговодствено стање 23 ком. Вишак 5 ком. 
Продајна вредност без ПДВ = 5 x 4.400 = 22.000 
Маржа =22.000 x 15/100 = 3.300 
Набавна вредност = 22.000 – 3.300 = 18.700 
 

 
Дневник 

Р.б. Бр. конта О п и с Дугује Потражује 

1. 132  
1327 
674 

Роба у промету на велико 
       Разлика у цени 
       Вишкови 
-за утврђени вишак 

22.000  
3.300 

18.700 

 
За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

25.  На основу требовања бр. 1044/1 од 11. 05, издато је у производњу 34 m мебл 
штофа „Плава кадифа“. На основу повратнице бр. 902 од 12. 05. враћено је из 
производње 5m мебл штофа „Плава кадифа“. Мебл штоф „Плава кадифа“ се 
евидентира по планској цени од 820 динара по метру. 
 
Прокњижити требовање и повратницу на материјалној картици 
 

Назив материјала Плава кадифа 

Јединица мере метар 

Датум Темељница 
Количина 

ЦЕНА 
Вредност 

Улаз Излаз Стање Дугује Потражује Салдо 

10.05. Пријемница 50  50 820 41.000  41.000 

11.05. 
 

Требовање  34 16 820  27.880 13.120 

12.05. Повратница  5 

  

21 820  4.100 
 

17.220 

 
За два тачна и ниједно нетачано књижење 4 бода;  
за једно тачно и ниједно нетачно књижење 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 4 

 

 

У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор 
 

26.  Предузеће ''Еко-спорт'' Пирот,  по основу дуговања предузећу “АКО” Пирот, издало 
је  меницу на износ 500.000 динара. Меницу је авалирала пословна банка. На дан 
доспећа менице стање на текућем рачуну ''Еко-спорт'' Пирот  било је 800.000 
динара. 
 
Ко ће платити обавезу по меници и зашто? 
Обавезу по меници ће платити ''Еко-спорт'' јер је  имало пара на текућем 
рачуну на дан доспећа менице  
За тачан одговор 2 бода;  
Све остало 0 бодов. 
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27.  На основу датог књижења формулисати насталу пословну промену: 
 

Р.б. 
Бр. конта О п и с Дугује Потражује 

1. 
 
 
 

1/1. 

204 
 
 
 

501 

 
604 
470 

 
 

132 

Купци 
  Приходи од продаје робе 
  Обавезе за ПДВ 
- фактура 84 

600.000 
 
 
 

500.000 

 
500.000 
100.000 

 
 

500.000 
Набавна вредност продате робе 
   Роба у промету на велико 
- интерни обрачун 

 
 
По фактури бр. 84 продато је робе за  600.000 са ПДВ-ом по општој стопи.  
Роба се евидентира по продајној вредности без ПДВ-а. 
 
За тачан одговор 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 
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У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

28.  У предузећу “Понос“ из Чачка, пословни добитак износи 50.000 динара, а расходи 
на име камата су 5.200 динара 
 
Израчунати коефицијент покрића камате. 
Приказати поступак рада 
 
Простор за рад 

Коефицијент покрића камате= 
пословни добитак / расходи на име камате =   
Коефицијент покрића камате = 50.000 дин / 5.200 дин = 9.62 

 
Коефицијент покрића камате износи 9.62 
 
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;  
Све остало 0 бодова. 
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29.  Обавеза према добављачу по фактури бр. 10 износи 25.000 дин.  По истој фактури 
одобрена је бонификација у износу од 1.500 дин. Привредна друштва нису у 
систему ПДВ-а. Фактура бр. 10 је исплаћена по изводу. 
 
Прокњижити бонификацију и исплату по фактури бр. 10 у дневнику. 
 
                                          Дневник 

Р.б. Бр. конта О п и с Дугује Потражује 

1 435    Добављачи у земљи      1.500  

 
 679 Остали непоменути приходи         

- oдобрена бонификација 
 1.500 

 

2 
435   Добављачи у земљи    23.500 

 
  

 
 241   Текући рачун                   

- по изводу       
 23.500 

  

 
За тачно књижење уз тачан приказан поступак рада  2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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30.  Набавна вредност машине А  је 400.000 дин, а њен капацитет је 8.000.000 
јединица производа. 
Набавна вредност машине Б је 600.000 дин, а њен капацитет је 12.000.000 
јединица производа. 
Планирани обим производње у текућој години је 500.000 јединица производа за 
сваку машину. 
 
Која машина има већи годишњи износ амортизације?  
Приказати поступак рада 
 
Простор за рад 

 
Годишња амортизација машине А = 400.000 / 8.000.000 x 500.000 = 25.000 
Годишња амортизација машине Б = 600.000 / 12.000.000 x 500.000 = 25.000 

 
Одговор: Обе машине имају исту годишњу амортизацију. 
 
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада  2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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31.  По фактури бр. 20 стигао је материјал у вредности од 120.000 дин. са 
обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи. Примљен је рачун бр.10 за превоз 
материјала на износ 7.200 са ПДВ-ом по општој стопи. По признаници бр. 12 
исплаћено је у готовом 2.000 дин. за истовар материјала. 
Евидентна цена материјала је стварна набавна цена. Привредно друштво није 
обвезник ПДВ-а. Састављена је калкулација стварне набавне вредности: 
 
                                      Калкулација: 

Р.б. Елементи Износ 

1. Фактурна вредност           100.000 

2 ЗТН-превоз                            6.000            

3.            ЗТН-истовар                          2.000 

 Стварна набавна вредност 108.000 

                                                              
Калкулација није тачна. 
 
Саставити нову калкулацију.  
 
                               Калкулација: 

Р.б. Елементи Износ 

1. Фактурна вредност           120.000 

2 ЗТН-превоз                            7.200 

3.            ЗТН-истовар                          2.000 

 Стварна набавна вредност 129.200 

 
Простор за рад 

120.000+7.200+2000=129.200 
 

 
За тачан обрачун 2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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32.  Стање на аналитичком конту материјала Б је: 
 

101/Б 

1000 kg x 10 дин = 10.000 
2000 kg x 11 дин = 22.000 
2000 kg x 14 дин = 28.000 

 

 
По требовању бр. 9 издато је у производњу 4 000 kg материјала Б. 
 
Обрачунати трошак материјала по фифо методу 
Приказати поступак рада. 
 
Простор за рад 

Фифо = 1000 кг x 10 дин = 10.000 
2000 kg x 11 дин = 22.000 
1000 kg x 14 дин = 14.000 
------------------------------------------ 
Укупно =                 46.000 

  
Трошак материјала по фифо методу износи 46.000 динара. 
 
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада  2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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33.  Привредном друштву "Мондо", Краљево стигла је фактура бр. 110 од привредног 
друштва "Тигар" Пирот за купљени материјал у вредности од 336.000 дин. са ПДВ-
ом по општој стопи. Материјал је осигуран и трошкови осигурања од 5.000 дин. 
плаћени су готовином. За превоз је примљена фактура бр. 113 на 18.000 дин.са 
ПДВ-ом по општој стопи. Планска набавна вредност материјала износи 280.000 
дин. 
 
Саставити калкулацију набавке материјала. 
 
                                                      КАЛКУЛАЦИЈА 

1.Фактурна вредност 280.000 

2. ЗТН   

- осигурање 5.000 

- превоз 15.000 

I   Стварна набавна цена 300.000 

II Планска набавна цена 280.000 

ОДСТУПАЊЕ од ПНЦ 20.000 

 
 
 Простор за рад 

ПДВ фак 110=336.000х20/120=56.000     336.000-56.000=280.000 
ПДВ фак 113=18.000х20/120=3.000             18.000-3.000=15.000 
 

 
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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34.  По фактури 15 купљено је 100 ком. робе за 100.000 динара (без ПДВ-а). ПДВ се 
обрачунава по општој стопи. Трошак превоза по фактури 22 са ПДВ-ом износи 
12.000 дин. 
 
Израчунати набавну цену за 1 ком робе. Приказати поступак рада. 
 
 Простор за рад 

12.000 х 20/120 = 2.000 
12.000 – 2.000 = 10.000 
100.000 + 10.000 = 110.000 
Набавна цена = 110.000 / 100 = 1.100 / ком 

 
Набавна цена робе по комаду је 1.100  динара 
 
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада  2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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35.  У јануару текуће године предузеће, које се бави производњом спортске опреме, 
реализовало је 360 пари патика по цени од 11.000 дин/пару. Трошкови радне 
снаге износе 210.000 дин, трошкови средстава за рад износе 540.000 дин, а 
трошкови предмета рада 1.530.000 дин. 
Израчунати економичност за јануар. Приказати поступак рада. 
 
Простор за рад 

 
Е=Ц/Т  Е=Q x Цq / Тл + Ти + Тм = (360 x 11000) / (210.000 + 540.000 +1.530.000) = 
3.960.000 / 2.280.000 = 1,74 
 

 
Економичност за јануар износи 1,74. 
 
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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36.  Привредно друштво „MBZ-trade“ из Параћина, има на годишњем нивоу укупну 
вредност  набавке од добављача 40.000.000 динара, а просечно стање обавеза 
према добављачима 8.000.000 динара. 
 
Израчунати просечно време измирења обавеза према добављачима.  
Приказати поступак рада.     
         
Простор за рад 

Ко добављача = укупна вредност набавки од добављача /  
просечно стање обавеза према добављачима 
Ко = 40.000.000 дин. / 8.000.000 дин. = 5 обрта 
360 дана / 5 обрта  =  72  дана 

 
Просечно време измирења обавезе према добављачима је  72 дана 
 
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада 3 бода;  
Све остало 0 бодова. 
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37.  Дати су подаци из биланса стања  предузећа: „Победа“ из Ужица 
 

Машине     500.000 

Грађевински објекти      300.000 

Готовина                           20.000 

Залихе   20.000 

Купци 40.000 

Трајни капитал                 72.000 

Добављачи 30.000 

Дугорочни кредит           100.000 

Краткорочни кредит         30.000 

 
Утврдити износ нето-обртног фонда предузећа. Приказати поступак рада. 
 
Простор за рад 

Нето обртни фонд = ( 20.000 + 20.000 + 40.000 ) – ( 30.000 + 30.000 ) = 80.000 – 
60.000 = 20.000      

 
Нето обртни фонд износи  20 000 
 
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада 3 бода; 
Све остало 0 бодова. 
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38.  На крају обрачунског периода (31.12.) књиговодствено стање залиха робе „А“ 
износи 128.000 динара, а робе „Б“ износи 252.000 динара. 
Инвентарисањем је утврђено стварно стање залиха робе „А“ у износу од 162.000 
динара, а робе „Б“ износи 233.000 динара. 
 
Утврдити вредност робе која се уноси у биланс стања. 
Приказати поступак рада. 
 
Простор за рад 

Вредност робе која се уноси у биланс стања = стварно стање робе 
А+стварно стање робе Б = 162.000 + 233.000 = 395.000  
 
 

 
Вредност робе која се уноси у биланс стања износи 395.000 динара. 
 
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада  3 бода;  
све остало 0 бодова. 
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39.  Стање на контима залиха материјала ПД „Корак плус“, д.о.о, на крају пословне 
године (31. 12.) је следеће: 
 
- 1010/1 – Материјал „А“     112.000 дин.  (дугује) 
- 1018/1 – Одступање од ПНЦ материјала „А“    9.600 дин.  (снижење) 

 
По требовањима бр. 77-81 утрошено је материјала „А“ у вредности од 44.800 
динара  

 
Израчунати стварни трошак материјала „А“. 
Приказати поступак обрачуна. 

 
Простор за рад 

Одступање мат. А  =44.800x9.600/112.000 = 3.840  смањење трошкова. 
Трошкови матер. А:  44.800 – 3.840 =40.960                    

 

 
Стварни трошак материјала „А“ износи 40.960  динара.    
 
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 
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40.  Састављен је Биланс успеха привредног друштва „Фазон“ из Параћина. Резултат 
пословања није тачно обрачунат, па биланс није исправан. 
 

БИЛАНС УСПЕХА 

Расходи Приходи 

501  Набавна вр. пр. 
робе 

200.000 604  Прих. од продаје робе 350.000 

511  Трош. материјала 80.000 
614  Прих. од продаје гот. 
пр. 

400.000 

520  Трош. зарада 115.000                 
620  Пр. од акт. пр. и 
услуга 

70.000 

562  Расходи камата 20.000                631  Смањ. вред. залиха 50.000 
563. Негат. курс. разлике 5.000                  650  Приходи од закупнина 15.000 
579. Остали расходи 10.000                  679  Остали приходи 21.000 
Нераспоређена добит 476.000   

СВЕГА: 906.000 СВЕГА: 906.000 

 
 
Саставити исправан биланс успеха. 

 
БИЛАНС УСПЕХА 

Расходи Приходи 

501  Набавна вр.  пр.  
робе 

200.000 
604  Прих. од продаје 
робе 

 350.000 

511  Трош. материјала 80.000 
614  Прих. од продаје гот. 
пр. 

   400.000 

520  Трош. зарада 115.000                 620  Пр. од акт. пр. и услуга      70.000 

562  Расходи камата 20.000                 631  Смањ. вред. зал.    50.000 
 

563. Негат.  курс.  
разли. 

5.000                  
650  Приходи од 
закупнина 

 15.000 

579. Остали расходи 10.000                  679  Остали приходи       21.000 

Нераспоређена добит 376.000   

СВЕГА: 806.000 СВЕГА: 806.000 

 
Простор за рад 

Расходи= 430.000 
Приходи= 856.000-50.000=806.000 
Добитак= 806.000-430.000=376.000 

 
За тачан одговор 3 бода;  
све остало 0 бодова. 
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41.  Набављена је машина чија је фактурна вредност 200.000 динара. Трошкови 
превоза су 15.000 динара, а трошкови монтаже 30.000 динара. Век трајања 
машине је 8 година.  
 
Израчунати годишњи износ амортизaције. 
 
Простор за рад 

 
Фактурна вредност машине     =    200.000 
Трошкови превоза                     =      15.000 
Трошкови монтаже                    =      30.000 
Набавна вредност                      =    245.000 
 
стопа Ам  = 100 : век трајања = 100 : 8 = 12,5%  
 
Ам = (Нв x стопа Ам) : 100 = (245.000  x 12,5 ) : 100 = 30.625 
 
 

       
Годишњи износ амортизације је: 30.625 динара. 
 
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада 3 бода;  
Све остало 0 бодова. 
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42.  Привредно друштво „ 1.мај“ из Новог Сада производи више врста производа.У 
марту текуће године састављена је калкулација цене коштања по јединици 
производа. 
 
Укупни индиректни трошкови су 600.000,00 динара. 

Производи 
Директни 
трошкови 

Кључ 
Индирек. 
трошкови 

Укупни 
трошкови 

Обим 
произв. 

Цена 
коштања 
по јед. 
произв. 

Полице 100.000 0,83 83.000 183.000 50 3.660 

Столови 150.000 0,83 124.500 274.500 20 13.725 

Столице 130.000 0,83 107.900 237.900 150 1.586 

Сандуци 120.000 0,83 99.600 219.600 80 2.745 

Укупно 500.000      

 
Након контроле, директор је вратио калкулацију са образложењем да је нетачна. 
 
Проценити где је настала грешка приликом састављања калкулације цене 
коштања.Приказати поступак рада. 
 
Простор за рад 

 
кључ за расподелу= укупни индиректни трошкови/ укупни директни тр. 
кључ= 600.000 / 500.000 = 1,2 
 
 

 
Грешка је настала приликом утврђивања кључа за расподелу индиректних 
трошкова (тачан кључ износи 1,2) 
 
За тачан одговор уз тачно приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 
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43.  На основу података из кадровске службе ПД ''АВАЛА" д.о.о. Београд према 
уговору о раду основна зарада радника Јована Јовића износи 50.000 дин, а 
према подацима из радне књижице укупан радни стаж код последњег 
послодавца, ПД „Авала“, износи 5 година и 4 месеца. 
 

• минули рад 0,4% по години стажа 

• порез на зараде 10% (неопорезиви износ је 19.300 динара) 

• доприноси на терет запосленог 19,9%  

• доприноси на терет послодавца 16,15 %.    
 
Обрачунати нето зараду за радника Јована Јовића. 
 
Приказати поступак рада. 
 
Простор за рад 

Минули рад=50000х0,4/100х5=1.000  
Бруто зарада=50000+1000=51.000 
Порез на зараде=(51000-19.300)х10/100=31.700х10/100=3.170 
Доприноси запослени=51000х19,9/100=10.149 
Нето зарада=51000-3170-10149=37.681 
Доприноси на терет послодавца=51000х16,15/100=8.236,50 
Укупни трошкови=51000+8.236,50=59.236,50 

 
Нето зарада радника Јована Јовића износи 37.681,00 динара, а укупни трошкови 
ПД“Авала“ за зараду Јована Јовића су 59.236,50 динара. 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор уз тачан приказан поступак рада  4 бода;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор уз тачан приказан поступак рада  2 бода; 
све остало 0 бодова. 
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44.  Из погонског књиговодства добијена је калкулација цене коштања за 1 000 кг 
произведене чоколаде на 343.000 дин.  
Пословна политика предузећа (које је у систему пдв-а) је да продајна цена буде 
већа за 20% од цене коштања, и да се купцима одобрава рабат од 2% за 
поруџбине веће од 500 кг чоколаде. 
Купац је послао поруџбину на 800 кг чоколаде. Чоколада подлеже опорезивању по 
општој стопи. 
 
Израчунати износ продајне фактуре.  
Приказати поступак рада.  
 
    Простор за рад 

 
Цена коштања: 343.000 / 1000= 343 дин. 
Продајна цена: 343 x 20 /100+ 343  = 411,60 дин. 
Продајна вредност: 800 x 411,60 = 329.280 дин. 
Одобрен рабат: 329.280 x 2/100= 6.585,60 дин. 
Основица за ПДВ: 329.280 - 6.585,60 = 322.694,40 дин.  
ПДВ: 322.694,40 x 20/100 = 64.538,88 дин.   
Износ продајне фактуре 322.694,40+64.538,88 = 387.233,28 дин. 

 
Износ продајне фактуре је: 387.233,28  динара. 
 
За тачан одговор уз тачан приказан поступак рада  4 бода;  
све остало 0 бодова. 
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ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 18 од 18 

 

 

У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву 
 

45.  Са леве стране наведене су врсте кредита, а са десне стране њихове особине. У 
квадрату испред врсте кредита уписати припадајући број њихових особина. 
 
             

1. Ломбардни кредит 2 Дугорочни кредит 

 1 Залог покретности 

2. Хипотекарни кредит 1 Краткорочни кредит 

 2 Залог непокретности 

 
 
За четири тачна одговора 2 бода;  
За три тачна и ниједан нетачан 1,5 бодова 
За два тачна и ниједан нетачан 1 бод 
За један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова 
Све остало 0 бодова. 
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46.  На линији испред сваког појма из десне колоне уписати редни број одговарајућег 
појма из леве колоне. 
 
 

1. Привремена ситуација 3 Попис  

2. Капитал  4 Имовина  

3. Инвентарисање 2 Нето имовина  

4. Средства  1 Изградња 

 
За четири тачна одговора 2 бода;  
За три тачна и ниједан нетачан 1,5 бодова 
За два тачна и ниједан нетачан 1 бод 
За један тачан и ниједан нетачан 0,5 бодова 
Све остало 0 бодова. 
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47.  На основу специјализације предузећа се могу поделити на више врста. 
На левој страни су дати критеријуми по основу којих се разврставају предузећа, а 
на десној одређене врсте предузећа. На линији испред врсте предузећа уписати 
број критеријума на основу ког је одређена врста предузећа. 
 
 1 саобраћајна предузећа 

1. карактер процеса рада 2 приватна предузећа  

 2 државна предузећа 

2. својина над уложеним капиталом 1 пољопривредна предузећа 

 2 мешовита предузећа  

 1 занатска предузећа 

 
 
За шест тачних одговора 2 бода;  
све остало 0 бодова. 
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