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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

 (ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2021. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 9:  

ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 

I - ТЕСТ ПИТАЊА: 

 

1. Врхунски циљ предузећа је: 

a) остваривање финансијске снаге 

b) остваривање ликвидности 

c) уз одржавање сталности пословања максимирање добитка у дугом року 

 

2. Шта објашњава Лаферова крива? 

a) висину индиректних пореза 

b) порески лимит 

c) висину пореских уштеда 

 

3. Уколико предузеће послује с губитком, могу ли се остварити пореске уштеде? 

a) да 

b) не 

 

4. Шта од наведеног не припада механизмима умањења обавеза по основу пореза 

на добит? 

a) трансферне цијене 

b) утањена капитализација 

c) избјегавање двоструког опорезивања 

d) групно опорезивање 

e) увећање камата 

f) пренос пореског губитка код статусних промјена 

g) лоцирање пословања у пореским рајевима и офшор центрима 

 

5. Порез на додату вриједност је: 

a) вишефазни порез 

b) једнофазни порез 

c) неутрални порез  



2 
 

6. Потрошни облик ПДВ се заснива на: 

a) опорезивање по начелу поријекла 

b) опорезивање по начелу крајње потрошње 

c) опорезивање по начелу мјеста производње 

 

7. Како се зове разлика између продајне и номиналне (емисионе) вриједности 

акција? 

a) емисиона премија 

b) законске, односно статутарне резерве 

c) задржани добитак 

 

8. Обична акција је власнички папир који: 

a) гарантује остваривање дивиденде 

b) не гарантује остваривање дивиденде 

c) гарантује остваривање дивиденде под условом да емитент не послује с губитком 

 

9. Да ли ломбардни кредит: 

а) повећава финансијску еластичност (флексибилност) 

б) смањује финансијску еластичност (флексибилност) 

ц) неутрално дјелује на финансијску еластичност (флексибилност) 

 

10. Чиме није детерминисана дивиденда власника капитала (акционара): 

а) висином нето добитка 

б) одлуком о расподјели нето добитка 

ц) висином пореза на добит 

 

11. Финансијске институције које пружају услугу покровитељства (преузимања 

ризика) емисије хартија од вриједности су: 

a) инвестициона банка 

b) брокери 

c) фондови новчаног тржишта 

d) инвестициони фонд 

 

12. Једна од одлука у финансијском менаџменту је: 

a) одлука о оснивању 

b) одлука о финансирању 

c) одлука о ликвидацији 

 

13. Комерцијални запис је: 

a) дугорочна хартија од вриједности  

b) краткорочна хартија од вриједности 

c) краткорочна хартија од вриједности без осигурања коју издају нефинансијска 

предузећа са слабо развијеним секундарним тржиштем. 
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14. Максимизирање богатства акционара може се исказати: 

a) већом добити 

b) већом зарадом по акцији 

c) већом задржаном добити 

d) све наведено 

 

15. Управљање потраживањима у политици кредитирања и наплате дефинише: 

a) кредитни стандард 

b) услове кредитирања 

c) оптимални салдо готовине 

d) обрт потраживања 

 

16. Према индексу профитабилност пројект ће бити прихваћен ако је: 

a) вриједност индекса ≤ 1, 

b) вриједност индекса ≥ 1, 

c) вриједност индекса < 1 

d) вриједност индекса > 1 

e) вриједност индекса = 1. 

 

17. Право да се постојећим власницима редовних акција понуди на куповину нова 

емисија акција зове се: 

a) младица 

b) право куповине 

c) право прече куповине 

d) примарно тржиште 

 

18. Кредитна линија је: 

a) кредит банке предузећу 

b) позајмица банке предузећу 

c) неформални договор банке и предузећа којом банка одређује максималан 

износ кредита којег предузеће може дуговати у било којем тренутку 

d) револвинг кредит банке предузећу 

 

19. Договорено финансијско тржиште на којем се трговање обавља преко шалтера 

специјалиста за трговину зове се: 

a) берза 

b) организовано тржиште 

c) терцијарно тржиште 

d) тржиште преко шалтера (OTC) 

 

20. Метода која користи поређење позиција у финансијским извјештајима за 

одређени број година зове се: 

a) временско поређење 

b) вертикална анализа 

c) хоризонтална анализа 

d) анализа финансијским показатељима 
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I – ЗАДАЦИ: 

Задатак број 1: 

Израчунајте минимални салдо готовине у предузећу уколико је динамичким планом 

прилива и одлива готовине пројектован годишњи одлив готовине од 4.015.000 КМ, а из 

искуства се зна да се готовина на рачуну предузећа у просјеку задржава два (2) дана. 

Рјешење: 

Задатак број 2:  

Номинална вриједност обвезнице је 1.000,00 КМ, са роком доспијећа од 5 година 

са 5% номиналном годишњом каматном стопом. Тржишна вриједност обвезнице 

је 1.100,00 КМ.  

Израчунајте текући принос обвезнице ! 

РЈЕШЕЊЕ: 


