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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2018. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 1: 

УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

1. Биланс стања је финансијски извјештај у коме се презентује: 

a) финансијски положај у одређеном обрачунском периоду 

b) приносни положај у одређеном обрачунском периоду 

c) финансијски положај на датум када се завршава одређени обрачунски период 

d) приносни положај на датум када се завршава одређени обрачунски период 

 

2. Према рачуноводственом начелу опрезности: 

a) расходи се признају само ако су повезани са реализованим губицима 

b) приходи се признају само ако су повезани са реализованим добицима 

c) расходи се признају само ако су повезани са нереализованим губицима 

d) приходи се признају ако су повезани са реализованим или са нереализованим 

добицима 

 

3. Властити капитал се може израчунати као: 

a) разлика између укупне имовине и укупних обавеза 

b) збир сталне и дугорочно везане имовине 

c) разлика између дугорочних и краткорочних обавеза 

d) збир сталне, дугорочно везане и текуће (обртне) имовине 

 

4. Књиговодственим инструментима припадају: 

a) попис имовине и обавеза 

b) налог за плаћање 

c) платна листа – обрачун бруто личних примања за запосленог 

d) закључни лист 

 

5. Ако је почетно стање на рачуну потраживања од купаца 10.000 КМ, крајње 20.000 

КМ, приходи од продаје у обрачунском периоду 100.000 КМ, а стопа ПДВ-а 17%, 

приливи од купаца у периоду износе: 

a) 100.000 КМ 

b) 117.000 КМ 

c) 107.000 КМ 

d) 127.000 КМ 

 

6. Рачуни активних временских разграничења служе за евидентирање: 

a) унапријед наплаћених прихода 

b) обрачунатих а ненаплаћених прихода 

c) насталих а неплаћених расхода 

d) унапријед плаћених расхода 

 



 

 2

7. Текућој (обртној) имовини припадају: 

a) стална средства намијењена продаји и отуђењу 

b) опрема која се тренутно налази ван употребе 

c) аванси исплаћени добављачу за сталну материјалну имовину 

d) алат и инвентар који се отписују методом калкулативног отписа 

 

8. Пословни расходи обухватају: 

a) трошкове резервисања 

b) расходе камата 

c) губитке по основу продаје расходоване опреме 

d) трошкове премија осигурања имовине и лица 

 

9. Принцип економичности као принцип уредног књиговодства дозвољава: 

a) да се пословне промјене повезане са материјално безначајаним износима не морају 

евидентирати у пословним књигама 

b) да се приликом редовног годишњег пописа не морају обавезно пописивати све 

позиције имовина и обавеза, посебно ако се ради о малим или микро правним лицима 

c) да о броју и врсти помоћних књига може да одлучи управа правног лица 

d) да се годишњи финансијски извјештаји не морају састављати ако правно лице у 

периоду није евидентирало неке посебно значајне пословне промјене 

 

10. У складу са МРС/МСФИ/МСФИ за МСЕ, међу компоненте годишњег финансијског 

извјештаја убрајају се: 

a) Извјештај о укупном резултату у периоду 

b) Годишњи извјештај о пословању 

c) Извјештај о финансијском положају на крају периода 

d) Извјештај независног ектерног ревизора 
 

11. Да би неко средство могло бити иницијално признато у пословним књигама правног 

лица неопходно је да, поред осталог, буде испуњен и следећи услов: 

a) обавеза према добављачу од кога је то средство набављено мора бити плаћена 

b) учињени издаци који су укључени у почетну вриједност средства морају бити 

повезани са очекиваним будућим економским користима од употребе средства 

c) економске користи које се вежу за признато средство правном лицу морају бити 

доступне у периоду дужем од годину дана 

d) средство мора бити у власништву правног лица 

 

12. У систему двојног књиговодства: 

a) повећање имовине може бити повезано са смањењем обавеза 

b) настанак расхода може бити повезан са истовременим признавањем прихода 

c) повећање властитог капитала може бити повезано са настанком расхода 

d) признавање прихода може бити повезано са истовременим смањењем обавеза 

 

13. Плаћање обавеза насталих приликом признавања расхода камата као финансијских 

расхода доводи до одлива готовине из: 

a) пословних активности 

b) инвестиционих активности 

c) финансијских активности 

d) пословних или инвестиционих активности, у зависности од тога да ли се расходи 

камата капитализују или не 
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14. Предузеће XY д.о.о. је током 2018. године продало робе у вриједности 50.000 КМ за 

коју је испоставило порески рачун купцу. Потраживања током 2018. године нису 

наплаћена. Предузеће у 2018. години има обвезу у пословним књигама исказати: 

a) приход од продаје у износу 0 КМ и прилив од наплате у износу 0 КМ 

b) приход од продаје у износу 50.000 КМ и прилив од наплате у износу 50.000 КМ 

c) приход од продаје у износу 0 КМ и прилив од наплате у износу 50.000 КМ 

d) приход од продаје у износу од 50.000 КМ и прилив од наплате у износу 0 КМ 

 

15. Предузеће XY д.о.о. је на основу уговора о зајму примило краткорочну позајмицу од 

другог предузећа у износу од 200.000 КМ. О којој се врсти билансне промјене у 

конкретном случају ради: 

a) повећање активе и пасиве за исти износ 

b) промјене у структури активе (без промјена у пасиви) 

c) смањење активе и пасиве за исти износ 

d) промјене у структури пасиве (без промјена у активи). 

 

16. Примјери екстерних књиговодствених исправа су: 

a) извод банке 

b) излазна фактура 

c) благајнички извјештај 

d) улазна фактура 

e) пописна листа властитих средстава 

 

17. Главна књига је: 

a) пословна књига у коју се уносе књиговодствене промјене, хронолошки, према 

временском редослиједу њиховог настанка 

b) системска књиговодствена евиденција пословних промјена која представља скуп свих 

конта која су отворена током пословне године 

c) аналитичка евиденција која се води за поједине ставке имовине, обвеза, капитала, 

прихода или расхода 

d) помоћна књига које допуњавају податке о некој позицији у главној књизи или 

осигуравају било које друге податке 

 

18. Друштво је продало машину, те је по продаји испоставило фактуру купцу на износ 

од 58.500 КМ (50.000 КМ плус 8.500 КМ ПДВ-а). На датум продаје набавна 

вриједност машине износи 200.000 КМ, а акумулисана амортизација 150.000 КМ. 

Друштво ће приликом евидентирања продаје и искњижавања предметне продане 

машине у финансијским извјештајима исказати: 

a) добитак од продаје у износу од 58.500 КМ 

b) добитак од продаје у износу од 50.000 КМ 

c) губитак од продаје у износу од 50.000 КМ 

d) неће исказати ни добитак, ни губитак од продаје 

 

19. Што од наведеног не подлијеже обрачуну амортизације: 

a) грађевински објекти 

b) књиге и умјетничка дјела 

c) земљишта 

d) постројења и опрема 
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20. Друштво има стално средство набавне вриједности 20.000 КМ, акумулиране 

амортизације 8.000 КМ. Процијењени корисни вијек употребе износи 8 година. 

Друштво је извршило продају сталног средства 28.09.2018. године. Обрачуната 

амортизација за 2018. годину, до тренутка отуђења треба износити: 

a) 2.500 КМ 

b) 1.500 КМ 

c) 1.875 КМ 

d) 1.125 КМ 

 

21. Друштво залихе трговачке робе води и исказује по продајним цијенама уз 

обрачунавање укалкулисане разлике у цијени. На датум биланса 31.12.2017. године 

друштво има укупно исказане залихе на велепродајном складишту 500.000 КМ (по 

продајним цијенама), које су задужене уз обрачун просјечне укалкулисане разлике у 

цијени по стопи од 25%. Стање укалкулисане разлике у цијени износи: 

a) 400.000 КМ 

b)   83.334 КМ 

c) 100.000 КМ 

d) 125.000 КМ 

 

22. У складу са одредбама Одјељка 17. Некретнине, постројења и опрема МСФИ за 

МСС, мала и средња предузећа код вредновања материјалних сталних средстава 

могу користити: 

a) модел трошка (набавне вриједности) 

b) модел ревалоризације 

c) модел садашње вриједности 

d) модел нето утрживе вриједности 

 

23. Фактурна (куповна) цијена залиха према рачуну добављача износи 20.000 КМ. 

Трошкови превоза и шпедиције износе 1.200 КМ. Приликом увоза обрачуната је 

царина у износу од 1.000 КМ, док увозни (повратни) ПДВ износи 3.774 КМ. Набавна 

вриједност залиха износи: 

a) 25.974 КМ 

b) 20.000 КМ 

c) 23.774 КМ 

d) 22.200 КМ 

 

24. Друштво је у 2018. години платило закупнину унапријед за наредних пет година, 

односно за период од 1. 1. 2018. године до 31.12. 2022. године у износу од 100.000 КМ. 

У 2018. години друштво у финансијским извјештајима треба исказати: 

a) трошкове закупнине у износу  од 100.000 КМ 

b) активна временска разграничења у износу од 80.000 КМ 

c) трошкове закупнине у износу од 20.000 КМ 

d) активна временска разграничења у износу од 100.000 КМ 
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25. У складу с МРС 1 субјект је дужан састављати своје финансијске извјештаје: 

a) по рачуноводственој основи настанка догађаја (све финансијске извјештаје) 

b) по рачуноводственој основи настанка догађаја, изузев извјештаја о новчаним  

токовима  

c) по рачуноводственој основи настанка догађаја, изузев извјештаја о новчаним 

токовима и извјештаја о промјенама на капиталу 

d) по начелу благајне, изузев биланса стања – извјештаја о финансијском положају на 

крају периода 

 


