
ОКВИРНА ПИТАЊА  
за тестирање кандидата носиоца професионално-стручних звања који не испуњавају 

услове за продужење лиценце у складу са Правилником о професионалној 
континуираној едукацији  

 
 

1. Годишњи финансијски извјештај  
2. Структура полугодишњег финансијског извјештаја 
3. Основни књиговодствени инструменти 
4. Попис имовине у систему двојног књиговодства 
5. Књиговодствена документација 
6. Рачуноводствене политике и процјене 
7. Ноте (забиљешке) уз финансијски извјештај 
8. Извјештај о промјенама у капиталу 
9. Порез по одбитку 
10. Коначни обрачун пореза на добит 
11. Коначни обрачун пореза на доходак 
12. Порез на имовину 
13. Опорезивање непокретности по новом Закону и подношење пријава за 

регистрацију 
14. Предмет опорезивања порезом на непокретности 
15. Пореска стопа пореза на непокретности и рокови плаћања  
16. Фискални регистар непокретности 
17. Обрачун пореза и доприноса на лична примања  
18. Посебне евиденције код приређивача игара на срећу  
19. Порез на добитке од игара на срећу и забавних игара и накнаде за приређивање 

истих 
20. Водопривредне накнаде 
21. Накнаде за општекорисна дејства шума  
22. Противпожарне накнаде  
23. Противградне накнаде 
24. Концесина накнада  
25. Годишњи финансијски извјештај корисника буџета 
26. Консолидовани финансијски извјештај корисника буџета 
27. Периодично извјештавање корисника буџета 
28. Рачуноводствени обухват залиха код буџетских корисника  
29. Финансијско извјештавање институција тржишта капитала  
30. Финансијско извјештавање друштава за осигурање  
31. Финансијско извјештавање берзанских посредника  
32. Порески третман послова које обављају брокерско-дилерска друштва 
33. Општи захтјеви за састављање финансијских извјештаја у складу са МРС 1 
34. Измјене у МРС 1 које се примјењују од 01.01.2009. године  
35. Презентација информација у извјештају о укупном резултату у складу са 

измјенама у МРС 1 
36. Објављивање о компонентама осталог укупног резултата у складу са измјенама у 

МРС 1 



37. МРС 39 - Финансијски инструменти: признавање и процјењивање  
38. МСФИ 7 - Финансијски инструменти: објављивање 
39. МРС 19 -Примања запослених 
40. Признавање прихода у складу са МСФИ и расподјела добити  
41. Примјена новог Закона о рачуноводству и ревизији Босне и Херцеговине 
42. Примјена контног оквира за привредна друштва, задруге, друга правна лица-

разлике  у односу на претходни  
43. Измјене у прописаним билансним шемама као услов презентације финансијских 

извјештаја  
44. Систем двојног књиговодства код предузетника  
45. Разлози за донешење стандарада за мала и средња предузећа 
46. Ентитети који примјењују стандард за мала и средња предузећа  
47. Нови Закон о акцизама у БиХ 
48. Мјесто промета телекомуникационих услуга 
49. Мјесто промета услуга израде и одржавања софтвера  
50. Исправка одбитка улазног пореза оствареног на набавку капиталних добара  
51. Ослобађање и поврат акцизе 
52. Акцизне маркице 
53. Рачуновође и ревизори као обвезници Закона о спречавњу прања новца и 

финансирања терористичких активности 
54. Евиденције рачуновођа и ревизора као обвезника Закона о спречавању прања 

новца и финансирања терористичких активности 


