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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 
(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2018. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 2: 

ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И 
УВОД У УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

1) За потребе билансирања залиха у билансу стања и расхода у билансу успјеха 
рачуноводство трошкова треба да обезбиједи податке о: 
a) комерцијалној цијени коштања реализованих производа и услуга 

b) интерне билансе успјеха 

c) количини залиха недовршене производње, полупроизвода и готових производа 

d) билансној цијени коштања по јединици недовршене производње, полупроизвода и 

готових производа 

 
2) Бонус који се плаћа комерцијалистима за постизање виших продајних квота од 

предвиђених примјер су: 
a) трошкова маркетинга 

b) трошкова производње 

c) трошкова дизајна 

d) трошкова истраживања и развоја 

 
3) Трошкови производа за потребе финансијског рачуноводства и биланса стања 

укључују: 
a) трошкове производње 

b) трошкове маркетинга 

c) трошкове постпродајног сервиса 

d) трошкове истраживања и развоја 

 

4) За потребе билансирања залиха и резултата значајна је подјела трошкова на: 
a) инкременталне и опортунитетне 

b) избјеживе и неизбјеживе трошкове 

c) релевантне и ирелевантне 

d) трошкове производа и трошкове периода 

 
5) Који од сљедећих стандарда етичког понашања поштује управљачки рачуновођа 

уколико припрема комплетне и јасне извјештаје и препоруке након одговарајућих 
анализа релевантних и поузданих информација? 
a) интегритет 

b) повјерљивост 

c) компетентност 

d) објективност 
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6) Производни учинци (услуге) изазивачи су трошкова који су по карактеру општи 
варијабилни. То су: 
a) трошкови погонске енергије  

b) трошкови амортизације 

c) трошкови осигурања 

d) трошкови плате израде 

 

7) Обрачун носилаца трошкова у рачуноводству трошкова: 
a) у времену је на рачунима класа 1 - 8 

b) даје одговор на питање у вези са чим су који трошкови настали у обрачунском 

периоду  

c) по јединици производа у процесној производњи обавља се на радном налогу 

d) у времену је на рачунима класе 9 

 

8) Годишње изнајмљивање постројења у којем се састављају вишенамјенски производи 
је трошак: 
a) индиректан 

b) фиксан 

c) директан  

d) варијабилан  

 

9) Банке, осигуравајућа друштва и рекламне агенције спадају у предузећа која користе 
метод калкулације: 
a) чисту дивизиону 

b) дивизиону уз примјену пондерисаног просјека 

c) дивизиону са еквивалентним бројевима 

d) додатну  

 
10) Планирана стопа индиректних фиксних трошкова по јединици производа најмања је 

за капацитет: 
a) нормалан 

b) практичан 

c) теоретски  

d) плански (буџетски) 

 
11) Питање распоређивања (алокације) индиректних трошкова актуелно је у: 

a) обрачуну трошкова мјеста трошкова  

b) обрачуну трошкова са њихових мјеста на носиоце трошкова 

c) обрачуну индиректних трошкова предузећа по појединим дијеловима, програмима, 

фабрикама 

d) ни у једном од наведених случајева 

 

12) На тржишним подацима заснован метод за распоред трошкова на заједничке 
производе је метод: 
a) вриједности продаје у тачки раздвајања 

b) претпостављене нето оствариве вриједности у тачки раздвајања 

c) претпостављене нето оствариве вриједности са константним процентом бруто добитка 

(марже) 

d) опортунитетних трошкова. 
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13) Procesni obračun troškova se ne može primjenjivati u sljedećim djelatnostima: 
a) pretplata na časopis 

b) pravne usluge 

c) revizorske usluge 

d) proizvodnja naftnih derivata 

 
14) Prema Job Costing-u: 

a) proizvodi koriste približno iste količine resursa 
b) proizvodi koriste različite količine resursa 

c) troškovi se izračunavaju pojedinačno za svaki proizvod 

d) troškovi se izračunavaju dijeljenjem ukupnih troškova sa brojem proizvedenih jedinica 

 
15) Transferni troškovi se tretiraju kao: 

a) dodatni direktni troškovi rada 

b) dodatni indirektni troškovi rada 

c) dodatni direktni troškovi materijala 

d) dodatni indirektni troškovi materijala 

 
16) Nosilac troška je: 

a) faktor koji služi za razumnu alokaciju direktnih troškova na nosioce 

b) faktor koji služi za razumnu alokaciju indirektnih troškova na nosioce 

c) proizvod, usluga, aktivnost, projekat i sl. 

d) bilo šta što uzrokuje da se odvojeno mjere troškovi 

 
17) Metode za raspored troškova pomoćnih odjela na glavne odjele su: 

a) direktni metod 

b) recipročni metod 

c) metod korak-niže 

d) metod procijenjene neto očekivanje vrijednosti 

 
18) Zaokružite pogrešnu(e) tvrdnju(e): 

a) glavni proizvod je rezultat zajedničke proizvodnje koji ima veliku prodajnu vrijednost 

b) sporedni proizvod je rezultat zajedničke proizvodnje bez prodajne vrijednosti 

c) sporedni proizvod je rezultat zajedničke proizvodnje sa malom prodajnom vrijednosti  

d) nusproizvod je rezultat zajedničke proizvodnje koji ima veliku prodajnu vrijednost 

 

19) Zaokružite ispravnu(e) tvrdnju(e): 
a) teorijski kapacitet je kapacitet iskazan na nivou zadovoljenja prosječne tražnje kupaca za 

određeni vremenski period, i uključuje sezonska, ciklična i druga kretanja 

b) planski kapacitet se zasniva na pretpostavci pune efikasnosti, 360 dana, 3 smjene, itd. 

c) normalni kapacitet je kapacitet iskazan na nivou zadovoljenja prosječne potražnje kupaca za 

određeni vremenski period, i uključuje sezonska, ciklična i druga kretanja 

d) praktični kapacitet smanjuje teorijski kapacitet za neizbježne prekide operacija usljed 

održavanja opreme, praznika i sl.  
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20) Šta od navedenog spada u fiksne troškove u proizvodnom preduzeću? 
a) troškovi funkcionalne amortizacije proizvodne mašine 

b) troškovi vremenske amortizacije proizvodne mašine 

c) troškovi osiguranja proizvodne hale 

d) troškovi kancelarijskog materijala 

 
21) Šta od navedenog spada u neuskladištive troškove u trgovačkom preduzeću? 

a) fakturna vrijednost robe za (pre)prodaju 

b) troškovi električne energije  

c) troškovi plaća trgovaca 

d) troškovi osiguranja robe prilikom nabavke, koje snosi kupac 

 
22) Oportunitetni troškovi su: 

a) eksplicitni troškovi  
b) implicitni troškovi 

c) troškovi koji su nastali jer sredstva nisu uložena u sljedeću najbolju alternativu 
d) doprinos prihodu koji je propušten (odbijen) nekorištenjem ograničenog resursa u njegovoj 

slijedećoj najboljoj alternativnoj upotrebi 

 
23) Zaokružite ispravnu(e) tvrdnju(e): 

a) bilans uspjeha sačinjen prema apsorpcionom sistemu obračuna troškova priznaje podjelu 

troškova prema funkcijama  

b) bilans uspjeha sačinjen prema apsorpcionom sistemu obračuna troškova priznaje podjelu 

troškova prema dinamici poslovanja (ponašanju) 

c) bilans uspjeha sačinjen prema varijabilnom sistemu obračuna troškova priznaje podjelu 

troškova prema funkcijama  

d) bilans uspjeha sačinjen prema varijabilnom sistemu obračuna troškova priznaje podjelu 

troškova prema dinamici poslovanja (ponašanju) 

 
24) Primarni korisnici izvještaja upravljačkog računovodstva su: 

a) investitori 

b) eksterni korisnici 

c) rukovodioci preduzeća na raznim nivoima 

d) vladine organizacije 

 
25) Dvije često korištene pretpostavke u procjeni ponašanja troškova su: 

a) varijacije u jediničnim troškovima nosilaca troška objašnjene su varijacijom u nivou jedne 

aktivnosti. 

b) yarijacije u ukupnim troškovima nosilaca troška objašnjene su varijacijom u nivou jedne 

aktivnosti. 

c) ponašanje troškova adekvatno se procjenjuje linearnom funkcijom troška u okviru 

relevantnog obima. 

d) ponašanje troškova adekvatno se procjenjuje kvadratnom funkcijom troška u okviru 

relevantnog obima. 

 

 


