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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 2: 

ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И 

УВОД У УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 
 

 

1. Финансијско рачуноводство: 

a) не пружа податке рачуноводству трошкова, 

b) не користи податке рачуноводства трошкова, 

c) пружа податке рачуноводству трошкова, 

d) користи податке из рачуноводства трошкова. 

 

2. Управљачко рачуноводство: 

a) укључује буџетирање и буџетску контролу, 

b) не користи C-V-P анализу, 

c) не укључује буџетирање и буџетску контролу, 

d) користи C-V-P анализу. 

 

3. Обрачун  врста трошкова: 

a) предмет је рачуноводства трошкова, 

b) предмет је обрачуна финансијског рачуноводства, 

c) је обрачун примарних трошкова, 

d) назива се обрачуном секундарних трошкова. 

 

4. Индиректни фиксни производни трошкови: 

a) кожа за производњу ципела, 

b) шмиргл папир, 

c) осигурање од пожара за опрему  у постројењу, 

d) амортизација опреме за постројење. 

 

5. У апсорпционом обрачуну трошкова и резултата трошкови периода у билансу 

успјеха обухватају: 

a) све производне трошкове осим трошкова директног материјала, 

b) фиксне производне трошкове, 

c) варијабилне трошкове непроизводних функција, 

d) фиксне трошкове непроизводних функција. 

 

6. У обрачуну трошкова и резултата по суперваријабилним трошковима, трошкови 

производа обухватају: 

a) директне варијабилне трошкове производње, 

b) индиректне варијабилне трошкове производње, 

c) трошкове директног материјала, 

d) трошкове директног рада. 
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7. Нежељене иницијативе менаџера у примјени апсорпционог обрачуна су: 

a) замјена наруџби и рад најприје на поруџбинама које апсорбују највећи износ 

фиксних трошкова, без обзира на потражњу, 

b) замјена наруџби и рад најприје на поруџбинама које апсорбују најмањи износ 

фиксних трошкова, без обзира на потражњу, 

c) одлагање трошкова одржавања постројења за наредни период, 

d) повећање производње чак и кад нема потражње купаца за додатни производ. 

 

8. Претпоставке за процјену (утврђивање) начина понашања трошкова су: 

a) промјене у укупним трошковима узроковане су промјенама у нивоу једне 

активности, 

b) понашање трошкова је представљено линеарном функцијом у оквиру 

релевантног обима активности, 

c) утврђене су законом, 

d) узроковане су методологијом обрачуна трошкова. 

 

9. За обим активности од 1.000 комада готових производа, јединичне варијабилне 

трошкове од 5 н.ј./ком. и укупне фиксне трошкове од 2.000 н.ј. укупни трошкови су:  

a) 11.000 н.ј. 

b) 15.000 н.ј. 

c) 7.000 н.ј. 

d) 5.000 н.ј. 

 

10. Са повећањем обима активности јединични варијабилни трошкови се: 

a) смањују, 

b) повећавају, 

c) не мијењају, 

d) сваки од понуђених одговора може бити тачан, у зависности од промјена у фиксним 

трошковима. 

 

11. Одлуке од значаја за проблематику распоређивања индиректних трошкова су: 

a) које трошкове укључити у групу индиректних трошкова, 

b) колико група индиректних трошкова формирати, 

c) које базе користити за распоред сваке групе индиректних трошкова, 

d) ниједан од понуђених одговора није тачан. 

 

12. Најпрецизнији метод за распоређивање трошкова помоћних одјељења  на главна 

одјељења је: 

a)  директан метод, 

b) метод корак ниже, 

c) реципрочни метод, 

d) ни један од наведених. 

 

13. Руководиоци предузећа на разним нивоима су примарни корисници извјештаја: 

a) управљачког рачуноводства 

b) трошковног рачуноводства 

c) финансијског рачуноводства 

d) екстерне ревизије 
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14. Индиректни фиксни трошкови производње су ускладиштиви према: 

a) суперваријабилном систему 

b) direct costingu 

c) варијабилном систему 

d) апсорпционом систему 

 

15. Капацитет исказан на нивоу задовољења просјечне тражње купаца за одређени 

временски период, који и укључује сезонска, циклична и друга кретања назива се: 

a) теоријски 

b) практични 

c) нормални 

d) плански 

 

16. Рачуноводство којем је улога да процјењује и обликује финансијске и 

нефинансијске информације које помажу менаџменту у доношењу одлука назива се: 

a) трошковно рачуноводство 

b) финансијско рачуноводство 

c) управљачко рачуноводство 

d) рачуноводство одговорности 

 

17. Кључни фактори успјеха су: 

a) трошак, квалитет, вријеме и иновације 

b) трошак, приход, профит и иновације 

c) запослени, квалитет, вријеме и иновације 

d) запослени, менаџмент, профит и иновације 

 

18. Одлив готовине је: 

a) трошак 

b) издатак 

c) утрошак 

d) расход 

 

19. Евиденција информација о трошковима по врстама и мјестима настајања назива се: 

a) акумулисање трошкова 

b) алокација трошкова 

c) реалокација трошкова 

d) калкулација трошкова 

 

20. Примјери фиксних трошкова у производном предузећу су: 

a) трошкови маркетинга  

b) трошкови плата административних радника 

c) трошкови сировина и материјала 

d) трошкови осигурања 

 

21. Три су основне методе обрачуна трошка и то: 

a) обрачун према наруџби, процесни обрачун и комбиновани обрачун 

b) АБЦ обрачун, Just in Time и Balanced Scorecard 

c) директни обрачун, варијабилни обрачун и апсорпциони обрачун 

d) једноставни обрачун, сложени обрачун и комбиновани обрачун 
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22. Заокружи тачне тврдње: 

a) контролор или главни рачуноводствени службеник одговара за: финансијско 

извјештавање, трезор, управљање ризиком, порезима и интерном ревизјиом, у неким 

фирмама и информисањем. 

b) финансијски директор одговара за: финансијско извјештавање, трезор, управљање 

ризиком, порезима и интерном ревизјиом, у неким фирмама и информисањем. 

c) контролор или главни рачуноводствени службеник одговара за: финансијско, 

управљачко и трошковно рачуноводство, са аспекта припремања и доношења 

пословних одлука, финансијског планирања и буџетирања, извјештавања о 

профитабилности, залихама, купцима и добављачима. 

d) финансијски директор одговара за: финансијско, управљачко и трошковно 

рачуноводство, са аспекта припремања и доношења пословних одлука, финансијског 

планирања и буџетирања, извјештавања о профитабилности, залихама, купцима и 

добављачима. 

 

23. Методе распореда одступања добијених примјеном нормалног система обрачуна 

трошкова су: 

a) приступ сразмјерног распоређивања индиректних трошкова и приступ усклађивања 

стопе за мјеста трошка 

b) приступ сразмјерног распоређивања директних трошкова и приступ усклађивања 

стопе за мјеста трошка 

c) приступ сразмјерног распоређивања директних трошкова и приступ отписа трошкова 

произведених производа  

d) приступ усклађивања стопе за мјеста трошка и приступ отписа трошкова продатих 

производа  

 

24. Маса идентичних производа је носилац трошка у: 

a) процесном обрачуну трошкова 

b) обрачуну трошка према наруџби 

c) АБЦ обрачуну 

d) ЦВП обрачуну 

 

25. Доприноси приходу који је пропуштен (одбијен) некориштењем ограниченог 

ресурса у његовој сљедећој најбољој алтернативној употреби су: 

a) опортунитетни трошкови  

b) опортунитетни приходи 

c) диференцијални трошкови 

d) инкрементални приходи 

 


