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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2016. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 1: 

УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

1. Губитак периода означава ситуацију у којој су: 
a) обавезе на крају периода веће од имовине 

b) укупни расходи периода виши од укупних прихода у периоду 
c) обавезе на крају периода веће од властитог капитала 

d) наплаћени приходи у периоду нижи од обрачунатих прихода 

 

2. У домаћој рачуноводственој пракси, контне оквире обично утврђује: 

a) надлежни законодавни орган 
b) надлежно професионално тијело 

c) управа правног лица  

d) надлежни порески орган 

 

3. Који од следећих низова представља логичан низ рачуноводствених категорија: 
a) класа рачуна, група рачуна, аналитички рачун, синтетички рачун 

b) синтетички рачун, аналитички рачун, класа рачуна, група рачуна 

c) класа рачуна, група рачуна, синтетички рачун, аналитички рачун 
d) аналитички рачун, синтетички рачун, класа рачуна, група рачуна 

 

4. У систему двојног књиговодства смањење обавеза може бити попраћено: 

a) смањењем имовине 
b) повећањем имовине 

c) смањењем властитог капитала 

d) смањењем прихода 

 

5. Активно-пасивни рачуни: 
a) припадају активи ако им је изравнавајући салдо дуговни 

b) припадају активи ако им је изравнавајући салдо потражни 
c) припадају пасиви ако им је изравнавајући салдо потражни 

d) припадају пасиви ако им је изравнавајући салдо дуговни 

 

6. Залихама материјала сматрају се залихе набављене у циљу: 

a) утрошка у процесу производње 
b) даље продаје, уз одговарајућу маржу 

c) утрошка у процесу пружања услуга 
d) држања у циљу пораста тржишне вриједности 

 

7. У пословним књигама неког привредног друштва приходи од продаје робе 

евидентирају се у тренутку: 
a) пријема уговорене суме готовине од купца, 

b) испоруке робе са складишта продавца, 

c) прихватања испоруке од стране купца,  
d) када је испорука уговорена између продавца и купца. 
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8. Признавање прихода од продаје готових производа на готовинском основу: 
a) није дозвољено, 

b) дозвољено је у продаји на мало, 
c) дозвољено је уколико управа предузећа тако одлучи и ту одлуку објелодани, 

d) дозвољено је у случају продаје готових производа на кредит. 

 

9. Расходи предузећа обухватају: 

a) дуговни промет обавеза за нето плате 

b) потражни промет обавеза за нето плате 

c) обрачунату амортизацију примјеном функционалне методе 
d) плаћене рате кредита 

10. У складу са начелом опрезности је потребно да: 

a) расходи не буду потцјењени 

b) приходи не буду прецјењени 
c) имовина не буде потцјењена 

d) обавеза не буде прецјењене 

11. Приходи предузећа обухватају: 

a) продате учинке 
b) ненаплаћена потраживања од купаца 

c) наплаћена потраживања од купаца 

d) новчане уплате власника предузећа 

12. Повећање суме активе може бити резултат: 

a) добијања кредита од банке 
b) утрошка материјала 

c) исплате бруто плата 

d) обрачуна бруто плата 

13. Залихе робе се у билансу стања презентују у висини: 

a) малопродајне вриједности 

b) велепродајне вриједности 

c) набавној вриједности ако је већа од нето продајне вриједности 

d) набавној вриједности ако је мања од нето продајне вриједности 

 

14. Шта је тачно у контексту појмова настајање издатка и стицање средстава: 

a) постоји уска веза између настанка издатака и стјецања средстава, али се то не 

мора нужно подударати.  

b) када предузеће има издатке, то може пружити доказе да су будуће економске 

користи  биле тражене, али то није коначни доказ да је набављен предмет који 

задовољава дефиницију средства.  

c) одсутност односног издатка не спречава ставку да задовољи дефиницију средства 

и тако постане кандидатом за признавање у билансу стања. 
d) настајање издатак и стицање средстава су активности које се увијек дешавају 

истовремено и једна без друге не могу. 

 

15. Набавна вриједност машине је 10.000 КМ. Процијењени вијек трајања средства је 4 

године. Средство се амортизује по дегресивној методи обрачуна амортизације – 

варијанта сума година. Колико износи обрачуната амортизација за прву годину 

кориштења? 
a) 10.000 км 
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b) 5.000 км 

c) 1.000 км 

d) ништа од наведеног. 
 

16. Шта се дешава са сталним средством након његовог 100% отписа: 
a) 100% отписано стално средство може даље остати у употреби и смије се даље 

третирати кроз трошкове.  

b) 100% отписано стално средство не може даље остати у употреби, нити се смије даље 

третирати кроз трошкове.  

c) 100% отписано стално средство искључује се из билансне евиденције и не смије 

се даље амортизацијски третирати кроз трошкове. 
d) ништа од наведеног 

 

17. У случају да је стално средство узето на кориштење форми оперативног најма, 

обрачун амортизације на наведено средство у књигама најмопримца обрачунава се: 
a) у складу са роком отплате најма 

b) у складу са вијеком трајања 

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

d) средство се не амортизује у књигама најмопримца већ у књигама најмодавца.  

 

18. Шта од наведеног можемо укључити у трошак стицања залиха? 
a) повратни порези обрачунати приликом куповине залиха у земљи 

b) курсне разлике обрачунате приликом куповине залиха из иностранства. 

c) камату на ненамјенске дугорочне кредите. 

d) ништа од наведеног 

 

19. На које начине можемо отуђити материјална стална средства: 

a) уступањем без накнаде 
b) вишковима 

c) размјеном за обавезе 
d) ништа од наведеног 

 

20. Уколико је фер процијењена вриједност стечених средстава купљеног предузећа 

900.000 КМ, фер процијењена вриједност обавеза 200.000 КМ, и уколико је за 

куповину предузећа плаћено више него што исто вриједи према процјени наше 

комисије 100.000 КМ, колико износи плаћена вриједност за предметно предузеће: 

a) 800.000 км 
b) 700.000 км 

c) 600.000 км 

d) 500.000 км 

 

21. По којој вриједности се могу водити готови производи у продавници: 
a) стална вриједност уз позитивно одступање 

b) стална вриједност уз негативно одступање 

c) нето продајна вриједност 
d) ништа од наведеног 

 

22. На која питања требамо одговорити прије продаје текућег средства купцу:  

a) која је његова књиговодствена вриједност 

b) која је његова продајна вриједност 
c) да ли подлијеже обавези амортизације 

d) ништа од наведеног 
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23. Заокружите исправан конто на којем се евидентирају курсне разлике које се 

појављују у случају стицања материјала из иностранства, уз сљедеће информације: 

датум увоза средства 01.03.2014. па фв 10.000 $, уз курс од 1$ за 1,3 КМ, датум 

плаћања фактуре 01.04.2014., по курсу 1$ за 1,1КМ? 
a) рачун „Обрачун трошка набавке материјала“ 

b) рачун „Негативне курсне разлике“ 

c) рачун „Позитивне курсне разлике“ 
d) ништа од наведеног. 

 

24. У зависности од врсте кредита, и од тога шта је проузроковало кредитну обавезу, 

као протуставка обавезама по дугорочним кредитима, тј. потражују обавезе, а могу 

се појавити књижења са дуговне стране на рачунима: 

a) готовине 
b) других обавеза 
c) прихода 

d) ништа од наведеног 

 

25. Шта од наведеног не књижимо на рачуну дугорочних пасивних временских 

разграничења: 

a) унапријед плаћену закупнину за период краћи од 12 мјесеци 
b) камату по датим дугорочним кредитима 

c) расходоване инвестиције у току које нису могле бити продате у року краћем од 

12 мјесеци 
d) ништа од наведеног 


