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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2019. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 2: 

ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И 

УВОД У УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 
 

 

1. Савремени менаџери код доношења одлука у фокусу имају: 

a) искључиво интерне информације, 

b) кључне факторе успјеха, 

c) перманентно усавршавање, 

d) купце. 
 

2. Менаџери који разумију различите концепте трошкова: 

a) на најбољи начин могу да користе пружене информације, 

b) лакше међусобно комуницирају, 

c) могу да избјегну злоупотребу информација, 

d) ни једна од наведених констатација није тачна. 

 

3. Обрачун поруџбине (посла) примјенљив је у: 

a) производњи дијелова за авионе, 

b) ревизорским фирмама, 

c) посебним промоцијама производа у продавницама, 

d) ни у једном од наведених примјера. 

 

4. Деноминацијски нивои капацитета који се не фокусирају на могућности тражње 

производа него на могућности њихове понуде су: 

a) теоријски капацитет, 

b) капацитет у складу са главним буџетом, 

c) практични капацитет, 

d) нормални капацитет. 

 

5. Релевантни обим активности је: 

a) обим активности у оквиру којег вриједи посебан (линеаран) однос између нивоа 

активности и анализираног трошка, 

b) обим активности у оквиру којег се укупни фиксни трошкови и јединични 

варијабилни трошкови не мијењају (константни су), 

c) обим активности у оквиру којег је предузеће пословало у прошлости и за које су 

трошковне информације расположиве, 

d) обим активности у оквиру којег се очекује будуће пословање. 

 

6. Критеријум „узрока и посљедице“ за распоређивање индиректних трошкова: 

a) полази од могућности носилаца да „поднесу“ трошкове, 

b) сматра се као прихватљиво фер средство, 

c) полази од идентификовања користи које сваки носилац трошкова остварује, 

d) полази од идентификовања промјенљиве која одређује употребу ресурса. 
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7. Заједнички трошкови се распоређују на поједине производе у сврху: 

a) обрачуна трошкова залиха и трошкова продате робе у сврху екстерног 

извјештавања, 

b) накнаде трошкова по уговорима, 

c) обрачуна трошкова залиха и трошкова продате робе у сврху интерног 

извјештавања, 

d) ништа од наведеног. 

 

8. Заједнички трошак је: 

a) трошак различитих производних процеса чији су резултат исти производ, 

b) трошак једног производног процеса који симултано за резултат има више 

производа, 

c) трошак споредних производа, 

d) ништа од наведеног. 

 

9. Процесни обрачун трошкова: 

a) примјенљив је само у производним предузећима, 

b) отвара радне налоге, 

c) користи еквивалентне јединице, тј. условне јединице завршене производње, 

d) припрема извјештаје и отвара конта за све процесе производње. 

 

10. У процесном обрачуну са нултим салдом у почетним и крајњим залихама кораци 

су: 

a) збрајање тока физичких јединица аутпута, 

b) израчунавање аутпута у облику еквивалентних јединица, 

c) израчунавање трошкова по еквивалентним јединицама, 

d) израчунавање укупних трошкова за обрачун и њихово упросјечавање ради 

добијања јединичних трошкова. 

 

11. Јединични трошак довршених јединица у процесном обрачуну, а тиме и 

оперативни добитак, може се значајно разликовати између метода пондерисаног 

просјека и ФИФО метода у случају када: 

a) трошкови материјала или трошкови конверзије по јединици не варирају из периода у 

период, 

b) трошкови материјала или трошкови конверзије по јединици значајно варирају 

из периода у период, 

c) је ниво физичких залиха производње у току мали у односу на укупан број јединица 

пренесених ван процеса, 

d) је ниво физичких залиха производње у току велик у односу на укупан број 

јединица пренесених ван процеса. 

 

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

производа обухватају: 

a) трошкове директног материјала, 

b) директне варијабилне трошкове производње, 

c) трошкове директног рада 

d) индиректне варијабилне трошкове производње, 
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13. Индиректни фиксни трошкови производње су неускладиштиви према: 

a) варијабилном систему 

b) direct costingu 

c) апсорпционом систему 

d) систему укупних трошкова 

 

14. Капацитет који укључује неизбјежне прекиде операција као што су предвиђени 

прекид услед одржавања опреме, прекид рада постројења усљед празника и сл., 

назива се: 

a) теоријски 

b) практични 

c) нормални 

d) плански 

 

15. Рачуноводство којему је улога да пружа информације управљачком и финансијском 

рачуноводству назива се: 

a) Трошковно рачуноводство 

b) Финансијско рачуноводство 

c) Управљачко рачуноводство 

d) Рачуноводство одговорности 

 

16. Заокружи тачне тврдње: 

a) За продајна предузећа, инвентурисани трошкови су сви трошкови куповине производа 

који су препродани у истом облику. 

b) За производна предузећа, трошкови периода укључују све непроизводне трошкове 

(нпр. трошкове истраживања, трошкове расподјеле). 

c) За трговачка предузећа, инвентурисани трошкови су сви производни трошкови. 

d) За предузећа услужног сектора, одсуство залиха значи да сви њихови трошкови јесу 

трошкови периода, тј. да исто предузеће нема инвентурисаних трошкова. 

 

17. Натурално изражено трошење средстава је: 

a) трошак 

b) издатак 

c) утрошак 

d) расход 

 

18. Додјељивање, тј. распоређивање трошкова на носиоце трошкова назива се: 

a) акумулирање трошкова 

b) алокација трошкова 

c) реалокација трошкова  

d) калкулација трошкова 

 



 

 4

19. Примјери варијабилних трошкова у производном предузећу су: 

a) трошкови маркетинга  

b) трошкови плата производих радника 

c) трошкови сировина и материјала 

d) трошкови осигурања 

 

20. Шта од наведеног не спада у методе распореда трошкова услужних одјела? 

a) директни метод распореда 

b) метод корак – ниже, корак – доље 

c) линеарна метода 

a) реципрочна метода 

 

21. У случају да је у производном предузећу све што је произведено и продато, онда: 

a) варијабини систем даје мањи резултат у односу апсорпциони систем 

b) апсопциони систем даје мањи резултат у односу на варијабилни 

c) ниво залиха нема утицаја на резултат 

d) апсорпциони систем даје већи резултат у односу на варијабилни. 

 

22. У основне методе за распоред одступања добијених примјеном нормалног система 

обрачуна трошкова не спада: 

a) приступ сразмјерног распоређивања индиректних трошкова 

b) приступ сразмјерног распоређивања директних трошкова 

c) приступ усклађивања стопе за мјеста трошка 

d) приступ отписа трошкова продатих производа 

 

23. Засебан производ или услуга су носиоци трошка у: 

a) процесном обрачуну трошкова 

b) обрачуну трошка према наруџби 

c) АБЦ обрачуну 

d) ЦВП обрачуну 

 

24. Додатни трошкови за неку активност или пословну одлуку су: 

a) опортунитетни трошкови  

b) фиксни трошкови 

c) диференцијални трошкови 

d) инкрементални трошкови 



 

 5

25. Заокружите исправну(е) дефиницију(е): 

a) Трошкови су према нормалном систему обрачуна потцијењени ако је алоцирано мање 

индиректних трошкова него што је стварно требало. 

b) Трошкови су према нормалном систему обрачуна прецијењени ако је алоцирано мање 

индиректних трошкова него што је стварно требало. 

c) Трошкови су према нормалном систему обрачуна прецијењени ако је алоцирано више 

индиректних трошкова него што је стварно требало. 

d) Трошкови су према нормалном систему обрачуна потцијењени ако је алоцирано више 

директних трошкова него што је стварно требало. 

 


