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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2015.ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 1: 

УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

1) Корективни рачуни: 

a) Увијек припадају активи биланса стања 

b) Увијек припадају пасиви биланса стања 

c) Омогућавају изједначавање вриједности активе и пасиве 

d) Омогућавају кориговање вриједности на припадајућем основном рачуну 

 

2) Обртна средства обухватају: 

a) Сва средства која се у цјелости утроше у току једног обрачунског периода 

b) Готовину, залихе и пасивна временска разграничења 

c) Активна временска разграничења, опрему и потраживања 

d) Дугорочна потраживања, залихе и краткорочне финансијске пласмане 

 

3) Набавну вриједност залиха чине: 

a) Фактурна вриједност и обрачунати улазни – аконтациони ПДВ  

b) Фактурна вриједност, обрачунати улазни – аконтациони ПДВ и зависни трошкови набавке 

c) Фактурна вриједност и зависни трошкови набавке 

d) Фактурна вриједност, зависни трошкови набавке и одступање планске од стварне набавне 

цијене 

 

4) У домаћој рачуноводственој пракси, контне планове обично утврђује: 

a) Надлежни законодавни орган 

b) Надлежно професионално тијело 

c) Управа правног лица  

d) Надлежни порески орган 

 

5) Књиговодствени принцип хомогености подразумијева правило да се све пословне 

промјене евидентирају: 

a) Хронолошким редом 

b) Ажурно, најкасније у року од осам дана од дана настанка пословне промјене 

c) Обавезно и у дневнику и у главној књизи 

d) Уз употребу одговарајућих рачуна који су тангирани одређеном пословном промјеном 

 

6) У систему двојног књиговодства повећање расхода може бити попраћено: 

a) Смањењем прихода 

b) Смањењем имовине 

c) Повећањем властитог капитала 

d) Повећањем обавеза 

 

7) Активно-пасивни рачуни: 

a) Припадају активи ако им је природни салдо дуговни 

b) Припадају активи ако им је природни салдо потражни 

c) Припадају пасиви ако им је природни салдо потражни 

d) Припадају пасиви ако им је природни салдо дуговни 
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8) Салдо неког рачуна једнак је: 

a) Промету дуговне стране ако се ради о рачуну прихода 

b) Промету потражне стране ако се ради о рачуну прихода 

c) Разлици између промета дуговне и промета потражне стране ако се ради о активном 

рачуну 

d) Разлици између промета дуговне и промета потражне стране ако се ради о пасивном 

рачуну 

 

9) Цијену коштања залиха (властитих) учинака чине: 

a) Припадајући директни трошкови производње  

b) Фактурна вриједност залиха, увећана за зависне трошкове набавке 

c) Припадајући директни и индиректни трошкови производње  

d) Припадајући директни и индиректни трошкови производње, увећани за очекивану 

продајну маржу 

 

10) Обавезе представљају суму новца коју треба платити: 

a) Власницима акција по основу капитала унесеног у друштво 

b) Банци по основу одобреног неискоришћеног кредита 

c) Добављачима за уговорене испоруке залиха  

d) Банци за обрачунату доспјелу камату  

 

11) Велепродајну вриједност трговачке робе чине: 

a) Нето фактурна вриједност и укалкулисана трговачка маржа 

b) Бруто фактурна вриједност и укалкулисани порез на додату вриједност 

c) Бруто фактурна вриједност и укалкулисана трговачка маржа 

d) Нето фактурна вриједност, укалкулисана трговачка маржа и укалкулисани порез на 

додату вриједност 

 

12) Компоненте властитог капитала чине и: 

a) Резерве и резервисања 

b) Пренесене и ревалоризационе резерве 

c) Пословни и остали приходи 

d) Емисиона премија и премија на емитоване дугорочне обвезнице 

 

13) У складу са Оквиром за израду и презентацију финансијских извјештаја информације 

презентиране у финансијским извјештајима требају бити припремљене на бази начела:  

a) Готовинске наплате 

b) Настанка догађаја 

c) Ограничености пословања 

d) Ништа од наведеног 

 

14) Шта је тачно: 

a) Финансијски извјештаји припремљени на акруалној основи информирају кориснике о 

прошлим трансакцијама које укључују плаћања и примитке готовине али не и о обавезема 

да се плати готовина у будућности и изворима који представљају готовину која ће се 

примити у будућности. 

b) Финансијски извјештаји припремљени на акруалној основи информирају кориснике не 

само о прошлим трансакцијама које укључују плаћања и примитке готовине него и о 

обавезама да се плати готовина у будућности и изворима који представљају готовину која 

ће се примити у будућности. 

c) Финансијски извјештаји припремљени на акруалној основи информирају кориснике само 

о будућим трансакцијама које укључују плаћања и примитке готовине. 

d) Ништа од наведеног. 



 

 3

15) Шта је тачно у контексту појмова настајање издатака, настајања трошка и стицања 

средстава: 

а)  Без настајања издатака нема ни стицања средстава. 

a) Одсутност односног издатка не спречава ставку да задовољи дефиницију средства и тако 

постане кандидатом за признавање у билансу стања. 

b) Настајање трошка нужно резултира стицањем средства. 
c) Ништа од наведеног 

 

16)16)16)16) Да    ли    стална    средства    којима    је    вијек    кориштења    ограничен    могу    имати    амортизацију    
као    трошак    и    умањење    вриједности    средства    према    МРС----у    36 36 36 36 уколико    то    правно    лице    
процијени    и    сматра    оправданим::::    
a) Да, и амортизацију и умањење вриједности 
b) Да амортизацију, не умањење вриједности 
c) Не амортизацију, да умањење вриједности 
d) Не, нити амортизацију нити умањење вриједности 

 

17) Набавна вриједност машине је 20.000 КМ. Процијењени вијек трајања средства је 10 

година. Средство смо почели користити у производњи 10.03.2014.године. Колико износи 

обрачуната амортизација за 2014.годину према линеарној методи отписа? 

a) 500 КМ 

b) 1.000 КМ 

c) 1.500 КМ 

d) 2.000 КМ  

 

18) У случају да је стално средство узето на кориштење у форми оперативног најма, 

обрачун амортизације на наведено средство у књигама најмодавца обрачунава се: 

a) У складу са роком отплате најма 

b) У складу са вијеком трајања или роком отплате најма у зависности који је рок дужи 

c) У складу са вијеком трајања или роком отплате најма у зависности који је рок краћи 

d) У складу са рачуноводственом политиком амортизације средстава најмодавца 

 

19) У складу са МРС-у 1 Презентирање финансијских извјештаја, извјештај о новчаним 

токовима се саставља и презентира уз примјену: 

a) Начела благајне 

b) Акруалног начела 

c) Начела консолидације 

d) Начела претпоставке ограниченог пословања 

 

20) Примјери интерних књиговодствених исправа су: 

a) Извод 

b) Излазна фактура 

c) Благајнички извјештај 

d) Улазна фактура 

e) Пописна листа властитих средстава 

 

21) Предузеће је продало аутомобил, те је по продаји испоставило фактуру купцу на износ 

од 20.000 КМ. На датум продаје набавне вриједност аутомобила износи 40.000 КМ, а 

акумулирана амортизација 20.000 КМ. Предузеће ће приликом евидентирања продаје и 

искњижавања предметног проданог строја у финансијским извјештајима исказати: 

a) Добитак од продаје у износу од 20.000 КМ 

b) Губитак од продаје у износу од 30.000 КМ 

c) Губитак од продаје у износу од 10.000 КМ 

d) Неће исказати ни добитак, ни губитак од продаје 
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22) Новац и новчани еквиваленти обухваћају: 

a) Благајну 

b) Краткорочне финансијске пласмане 

c) Потраживања од купаца 

d) Активна временска разграничења 

e) Депозите по виђењу (жирорачуне) 

 

23) Ако је процијењени корисни вијек употребе сталног средства 20 година, тада се обрачун 

амортизације на предметно стално средство треба вршити уз примјену амортизацијске 

стопе од: 

a) 20% 

b) 25% 

c) 5% 

d) 10% 

 

24) Биљешке уз финансијске извјештаје требају обухватити: 

a) Изјаву управе о сукладности финансијских извјештаја с МРС/МСФИ 

b) Сажетак одабраних рачуноводствених политика 

c) Остале напомене и анализе уз финансијске извјештаје 

d) Ништа од претходно наведеног 

 

25) Дионичко друштво има уписани основни капитал у износу од 1.000.000 КМ. Предузеће у 

складу са Законом о привредним друштвима у ФБиХ треба формирати фонд законских 

резерви у износу од: 

a) 100.000 КМ 

b) 200.000 КМ 

c) 250.000 КМ 

d) 300.000 КМ 

 


