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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2015.ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 1: 

УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

1. У рачуноводству привредних друштава користи се: 

a) обрачунски основ  

b) модификовани обрачунски основ  

c) готовински основ  

d) модификовани готовински основ  

 

2. Биланс успјеха представља преглед: 

a) обрачунатих расхода и наплаћених прихода 

b) плаћених расхода и наплаћених прихода 

c) обрачунатих расхода и обрачунатих прихода 

d) обрачунатих расхода и унапријед плаћених расхода, као и обрачунатих прихода и 

унапријед наплаћених прихода 

 

3. Мањак на залихама трговачке робе утврђује се у висини: 

a) разлике између продајне и набавне вриједности робе утврђене као мањак 

b) продајне вриједности робе утврђене као мањак 

c) набавне вриједности робе утврђене као мањак 

d) фактурне вриједности утврђене као мањак 

 

4. Примјена бруто принципа у систему двојног књиговодства повезана је са: 

a) признавањем добитака и губитака од продаје опреме 

b) презентацијом имовине и обавеза у билансу стања 

c) признавање финансијских расхода и финансијских прихода 

d) презентацијом новчаних токова из пословних активности уз примјену индиректног 

метода 

 

5. Главна књига (првог степена) представља: 

a) скуп аналитичких рачуна коришћених у току обрачунског периода 

b) хронолошку евиденцију насталих пословних промјена у периоду 

c) скуп синтетичких рачуна коришћених у току обрачунског периода 

d) преглед коначних салда на рачунима коришћеним у току обрачунског периода 

 

6. Основицу за обрачун амортизације опреме чини: 

a) набавна вриједност опреме умањена за процијењену резидуалну вриједност 

b) фактурна вриједност опреме увећана за обрачунати аконтациони – улазни ПДВ 

c) набавна вриједност опреме увећана за процијењену резидуалну вриједност 

d) набавна вриједност опреме умањена за процијењену резидуалну вриједност и 

увећана за обрачунати аконтациони – улазни ПДВ 
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7. Бруто зарада представља надокнаду обрачунату на основу: 

a) уговора о дјелу, 

b) уговора о волонтерском раду, 

c) уговора о повременим и привременим пословима, 

d) уговора о раду на одређено вријеме.  

 

8. Редовним годишњим пописом обухватају се: 

a) стална и текућа средства, 

b) средства и извори средстава, 

c) имовина и обавезе, 

d) имовина и обавезе, осим резервисања. 

 

9. Резервисања обухватају: 

a) обрачунате а неплаћене расходе, 

b) премију на емитоване дугорочне обвезнице, 

c) процијењене обавезе за трошкове у гарантном року, 

d) обрачунате а неплаћене доприносе на зараде запослених. 

 

10. Издаци по основу пореза на добит евидентирају се на терет: 

a) бруто финансијског резултата, 

b) пословних расхода, 

c) нето финансијског резултата, 

d) финансијских расхода. 

 

11. Позитивни ефекти ревалоризације евидентирају се у корист: 

a) прихода од ревалоризације, 

b) основног капитала, 

c) ревалоризационих резерви, 

d) дугорочних резервисања. 

 

12. Одобрени каса-сконто терети: 

a) финансијске расходе, 

b) остале (ванредне) расходе, 

c) приходе од продаје, 

d) расходе по основу исправке вриједности потраживања од купаца. 

 

13. Који од следећих исказа је тачан? 

a) издаци, трошкови и расходи представљају потпуно идентичне рачуноводствене 

категорије, 

b) издаци означавају шири појам од расхода, а расходи од трошкова, 

c) расходи означавају шири појам од издатака, а издаци од трошкова, 

d) сваки издатак уједно представља и расход. 

 

14. Шта од наведеног представља квалитативно обиљежје финансијских 

извјештаја? 

a) Неограниченост објављивања 

b) Фер презентација 

c) Неутралност 

d) Ништа од наведеног 
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15. Које услове треба испуњаванти позиција да би била призната као средство у 

билансу стања:  

a) вјероватноћа да ће било која будућа економска корист повезана с том 

позицијом тећи у предузеће; 

b) вјероватноћа да неће доћи до прилива економских користи у предузеће;  

c) цијена или вриједност позиције може бити поуздано измјерена 

d) ништа од наведеног. 

 

16. Шта од наведеног подлијеже обавези обрачуна амортизације? 

a) земљиште и шуме као природна богатства, 

b) аванси за набавку материјала, 

c) опрема, 

d) ништа од наведеног.  

 

17. Набавна вриједност машине је 20.000 КМ. Процијењени вијек трајања 

средства је 10 година. Средство смо почели користити у производњи 

15.03.2013.године. Колико износи обрачуната амортизација за 2014.годину 

према линеарној методи отписа? 

a) 500 КМ 

b) 1.000 КМ 

c) 2.000 КМ 

d) 0 КМ  

 

18. У случају да је стално средство узето на кориштење у форми капиталног 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) ништа од наведеног.  

 

19. Шта од наведеног можемо укључити у трошак стицања средстава? 

a) Повратни порези обрачунати приликом куповине средстава 

b) Неповратни порези обрачунати приликом куповине средстава 

c) Камату на ненамјенске кредите. 

d) Ништа од наведеног 

 

20. Како евидентирамо искњижавање продатих готових производа на сајму: 

a) као трошак 

b) као расход 

c) као средство 

d) као обавезу 

 

21. Примјери екстерних књиговодствених исправа су (молимо заокружите тачне 

одговоре): 

a) Извод 

b) Излазна фактура 

c) Благајнички извјештај 

d) Улазна фактура 

e) Пописна листа властитих средстава 
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22. Што од наведеног подлијеже обрачуну амортизације (молимо заокружите 

тачан одговор): 

a) Грађевински објекти 

b) Књиге и умјетничка дјела 

c) Земљишта 

d) Постројења и опрема 

e) Транспортна средства 

f) Уредски инвентар 

 

23. У складу одредбама Одјељка 25. Трошкови позајмљивања, мала и средња 

подузећа код исказивања трошкова позајмљивања, камате на позајмљена 

средства увијек исказују као (молимо заокружите тачан одговор): 

a) Залиху 

b) Стално средство 

c) Приход раздобља 

d) Расход раздобља 

 

24. Предузеће залихе трговачке робе води и исказује по малопродајним цијенама 

уз обрачунавање укалкулисане разлике у цијени и укалкулисаног ПДВ-а. 

Тијеком 20x2. године друштво је укупно продало робе у износу од 585.000 КМ 

(са ПДВ-ом). Уколико су залихе биле задужене уз просјечну маржу од 25%, 

набавна вриједност залиха износи (молимо заокружите тачан одговор): 

a) 468.000 КМ 

b) 375.000 КМ 

c) 400.000 КМ 

d) 485.000 КМ 

 

25. Основно правило билансне равнотеже представља једнакост активе и пасиве. 

Према томе, уколико укупне обвезе Друштва износе 6.200.000 КМ, а капитал 

5.000.000 КМ, имовина Друштва износи (молимо заокружите тaчан одговор): 

a) 5.000.000 КМ 

b) 11.200.000 КМ 

c) 1.200.000 КМ 

d) 6.200.000 КМ 

 


