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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2022. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 9: 

ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 

I – ТЕСТ ПИТАЊА 

 

1. У чему се огледа стратешка криза предузећа 

a) у смањењу добитка 

b) у остварењу губитка у пословању и губљењу конкурентске способности 

c) у неликвидности 

 

2. Који од набројаних узрока не припада спољним (вањским) узроцима 

финансијске кризе у предузећу. 

a) неразвијено тржиште новца и капитала 

b) рестриктивна кредитна политика банака 
c) високи порези, доприноси и други парафискалитети 

d) застаријела технологија,ниска продајна цијена и низак ниво обима продаје 

e) инфлација у земљи 

f) стање рецесије и криза економије на глобалном плану и у земљи 

 

3. Рацио финансијске стабилности већи од један ( 1 ) подразумјева 

a) добру финансијске стабилност предузећа 

b) прихватљиву финансијску стабилност 

c) лошу финансијску стабилност 

 

4. Задуженост се изражава финансијским левериџо, (финансијском полугом) 

рачунатим из односа 

a) дугорочних обавеза и капитала 

b) збира дугорочних и краткорочних обавеза и капитала 

c) збира дугорочних и краткорочних обавеза и пословне активе 

 

5. Да ли између рачуноводствене и опорезиве добити предузећа може бити 

разлике 

                                 ДА                               НЕ 

6. Финансијска снага предузећа подразумјева и трајну способност плаћања. 

Један од  четири различита концепта је и концепт пуне сигурности који у 

вођење политике ликвидности даје 

a) рентабилности над ликвидности 

b) ликвидности над рентабилности  

c) ни рентабилности ни ликвидности 
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7. Да ли држава може емитовати државне акције (акције) 

                                      ДА                         НЕ 

 

8. Да ли у дугорочно везану имовину треба подразумјевати и трајну обртну 

имовину и сталну имовину намјењену продаји 

                                        ДА                           НЕ 

 

9. Пословни (Оперативни) ризик предузећа квантификује се из односа 

a) марже покрића (бруто марже) и добитка редовне активности 

b) пословног добитка и бруто добитка (добитка прије опрезивања) 

c) марже покрића (бруто марже) и пословног (оперативног) добитка 

 

10. Коефицијент обрта залиха израчунава се из односа 

a) прихода од продаје и вриједности пословне имовине (активе) 

b) прихода од продаје и вриједности залиха 

c) прихода од продаје и капитала 

 

11. Судионике који на финансијском тржишту сукладно предвиђањима у 

кретању цијена хартија од вриједности стално купују и продају хартије од 

вриједности с мотивом зараде називамо: 

a) инвеститори 

b) преузимачи 

c) арбитражери 

d) шпекуланти 

 

12. Трезорски запис тргује се на: 

a) тржишту новца 

b) међубанкарском тржишту 

c) тржишту капитала 

 

13. Унутрашњи извор финансирања је:: 

a) акција 

b) задржана добит 

c) потраживање 

 

14. Будућа вриједност ће бити већа ако је: 

a) вријеме укамаћења дуже 

b) садашња вриједност мања 

c) каматна стопа мања 
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15. Повлаштене акције које се не могу конвертирати у обичне акције: 

a) конвертибилне повлаштене акције 

b) неконвертибилне повлаштене акције 

c) партиципативне повлаштене акције 

 

16. Једна од функција инвестиционог банкарства је: 

a) однос банке и клијента 

b) пружање потпуне услуге 

c) преузимање ризика емисије 

d) ништа од наведеног 

 

17. Када предузеће продаје потраживање говоримо о: 

a) леасингу 

b) факторингу 

c) банкоосигурању 

d) продаји 

 

18. Обвезнице без купона су: 

a) краткорочне обвезнице 

b) обвезнице које не носе камату 

c) дугорочне трезорске обвезнице 

d) обвезнице локалних јединица управе 

 

19. Структуру капитала предузећа чине: 

a) краткорочна и дугорочна имовина 

b) само дугорочни извори капитала 

c) обвезе 

d) власнички капитал 

 

20. Која од тврдњи одговара тзв. златном правилу финансирања: 

a) дугорочне потребе морају се финансирати из дугорочних обвеза 

b) дугорочне потребе се могу финансирати из дугорочних обвеза 

c) дугорочне потребе се могу финансирати из краткорочних обвеза 

d) све наведено 
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II – ЗАДАЦИ 

Задатак број 1  

 

Из рачунајте фактор финансијског левериџа (полуге) у условима када је предузеће 

остварило стопу повећања бруто добитка (добитка пријеопрезивања) 212, 0% и 

повећање пословног (оперативног) добитка од 115%. 

 

РЈЕШЕЊЕ: 

Задатак број 2  

Инвеститор улаже 7.000,00 н. ј. на период од 20 година са 5% номиналном 

годишњом каматном стопом.  

Колика се вриједност може очекивати након 20 година? 

РЈЕШЕЊЕ: 


