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ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 
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(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2014.ГОДИНЕ) 

 
ПРЕДМЕТ 1: 

УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 
 
1) Рачуноводствена једначина означава једнакост између: 

a) средстава и обавеза 
b) средстава и извора средстава 
c) прихода и расхода 
d) средстава, с једне и обавеза и властитог капитала, с друге стране 

 
2) Расходи једног обрачунског периода обухватају: 

a) сва плаћања извршена у том периоду 
b) сва плаћања извршена у том периоду, осим активних временских разграничења 
c) све издатке настале у том периоду, осим оних које треба укључити у вриједност одређене 

имовинске позиције 
d) сва плаћања и све издатке тог обрачунског периода 

 
3) Неко средство ће бити признато као средство: 

a) ако је могуће израчунати његову почетну (иницијалну) вриједност 
b) ако је извјесно да ће по основу употребе тог средства бити остварене будуће економске 

користи 
c) ако су све обавезе настале приликом набавке тог средства измирене 
d) само ако се ради о средству које се користи за редовне пословне сврхе 

 
4) Биланс стања представља преглед: 

a) прилива и одлива готовине у току периода и стања новчаних средстава на крају периода 
b) прихода и расхода обрачунатих у току периода 
c) прихода и расхода наплаћених у току периода 
d) имовине, обавеза и властитог капитала 

 
5) У компоненте годишњег финансијског извјештаја убрајају се: 

a) биланс стања и биланс успјеха  
b) бруто-биланс и закључни лист 
c) дневник и главна књига 
d) биланс токова готовине и извјештај о проведеној ревизији финансијских извјештаја 

 
6) Дневник је пословна књига у којој се: 

a) на јасан и систематичан начин евидентирају промјене на синтетичким рачунима 
b) хронолошким редом евидентирају сви пословни догађаји настали у обрачунском периоду 
c) хронолошким редом евидентирају сви настали као и они пословни догађаји за које се очекује 

да ће се десити у скорој будућности  
d) хронолошким редом евидентирају сви пословни догађаји настали до дана усвајања годишњег 

финансијског извјештаја 
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7) Разликама између књиговодственог и стварног стања имовине и обавеза: 
a) стварно стање имовине и обавеза усклађује се са књиговодственим стањем 
b) стварно стање имовине усклађује се са стварним стањем обавеза 
c) књиговодствено стање имовине и обавеза усклађује се са стварним стањем 
d) књиговодствено стање прихода и расхода усклађује се са стварним стањем 

 
8) Биланс токова готовине саставља се: 

a) само ако се у рачуноводству користи готовински основ  
b) само ако се у рачуноводству користи обрачунски основ 
c) увијек када се користе МРС/МСФИ 
d) само ако је предузеће пословало са губитком 

 
9) Утврђени губитак текућег периода: 

a) умањује властиту имовину  
b) умањује основни капитал 
c) умањује властити капитал 
d) увећава властиту имовину 

 
10) Обавезе предузећа представљају: 

a) дио бруто имовине 
b) дио нето имовине 
c) дио и бруто и нето имовине 
d) ништа од наведеног 

 
11) Благајнички дневник (дневник благајне) води се: 

a) једном мјесечно 
b) сваког дана кад се десе промјене у благајни 
c) једном седмично 
d) у зависности од одлуке управе 

 
12) У систему двојног књиговодства повећање имовине може бити попраћено: 

a) смањењем обавеза 
b) смањењем расхода 
c) повећањем обавеза 
d) повећањем расхода 

 
13) На пасивним рачунима: 

a) свако смањење евидентира се на дуговној страни 
b) свако повећање евидентира се на дуговној страни 
c) свако смањење евидентира се на потражној страни 
d) свако повећање евидентира се на потражној страни 

 
14) Шта је тачно: 

a) Финансијски извјештаји припремљени на акруалној основи информирају кориснике о 
прошлим трансакцијама које укључују плаћања и примитке готовине али не и о обавезама да 
се плати готовина у будућности и изворима који представљају готовину која ће се примити у 
будућности. 

b) Финансијски извјештаји припремљени на акруалној основи информирају кориснике само о 
прошлим трансакцијама које укључују плаћања и примитке готовине. 

c) Финансијски извјештаји припремљени на акруалној основи информирају кориснике само о 
будућим трансакцијама које укључују плаћања и примитке готовине. 

d) Ништа од наведеног. 
 
 

 2 



15) Шта је од сљедећег предмет обрачуна амортизације: 
a) улагања у друга правна лица 
b) некретнине купљене са намјером препродаје 
c) улагања у некретнине које се вреднују по моделу трошка 
d) ништа од наведеног 

 
16) Набавна вриједност машине је 20.000 КМ. Процијењени вијек трајања средства је 10 

година. Средство смо почели користити у производњи 20.09.2014.године. Колико износи 
обрачуната амортизација за 2014.годину према линеарној методи отписа? 
a) 500 КМ 
b) 1.000 КМ 
c) 1.500 КМ 
d) 2.000 КМ  

 
17) У случају да је стално  средство узето на кориштење у форми капиталног најма, обрачун 

амортизације на наведено средство у књигама најмодавца обрачунава се: 
a) у складу са роком отплате најма 
b) у складу са вијеком трајања 
c) у складу са вијеком трајања или роком отплате најма у зависности који је рок краћи 
d) средство се не амортизује у књигама најмодавца већ у књигама најмопримца.  

 
18) По којој вриједности се могу водити залихе трговачке робе: 

a) номинална вриједност 
b) стална вриједност уз негативно одступање 
c) стална вриједност уз позитивно одступање 
d) ништа од наведеног 

 
19) Шта подразумијевамо под готовином у складу са одредбама МРС-а 7: 

a) орочени депозити на период преко године дана,  
b) дати аванси за залихе,  
c) опште прихватљиве ефективне стране валуте 
d) ништа од наведеног. 

 
20) Ако је рок датог краткорочног кредита  по основу продаје залиха уз одгоду наплате, краћи 

од 6 мјесеци, али тако да и датум одобравања кредита и датум наплате посљедње рате 
кредита припадају истом полугодишту, приликом састављања полугодишњег финансијског 
извјештаја, камата по обрачунатом кредиту у одговарајућем износу књижит ће се на 
рачуну: 
a) прихода 
b) расхода 
c) активних временских разграничења 
d) пасивних временских разграничења 

 
21) Шта од наведеног НЕ подлијеже опорезивању према Закону о ПДВ-у: 

a) продаја старих (кориштених) грађевинских објеката 
b) продаја новосаграђених објеката 
c) продаја опреме 
d) ништа од наведеног 
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22) Ако нам је 31.12.2014. године банка одобрила и дозначила на жиро рачун новчана средства 
по основу дугорочног кредита, приликом састављања финансијског извјештаја за 2014. 
годину, камата по обрачунатом кредиту у одговарајућем износу књижит ће се на рачуну: 
a) прихода 
b) расхода 
c) активних временских разграничења 
d) пасивних временских разграничења 

 
23) Предмет књиговодствене обраде података у главној књизи у дијелу билансне евиденције 

јесу пословни догађаји који имају одређена обиљежја: 
a) пословни се догађај стварно догодио и као такав припада прошлости пословања 
b) учинак пословног догађаја не може се изразити у новчаним износима 
c) промјена настала пословним догађајем не утјече на ставку средстава, обавеза, капитала, 

трошкова, расхода, прихода и резултата пословања  
d) настанак пословног догађаја може се доказати вјеродостојном књиговодственом исправом 

 
24) Предузеће XY д.о.о. је током 20x2. године примило услугу одржавања од добављача у износу 

од 20.000 КМ за коју је добављач испоставио порески рачун. Обавеза према добављачу је 
плаћена током 20x2. године. Предузеће у 20x2. години има обавезу у пословним књигама 
исказати: 
a) трошак одржавања у износу 20.000 КМ и одљев од плаћања у износу 0 КМ 
b) трошак одржавања у износу 20.000 КМ и одљев од плаћања у износу 20.000 КМ 
c) трошак одржавања у износу 0 КМ и одљев од плаћања у износу 20.000 КМ 
d) трошак одржавања у износу 0 КМ и одљев од плаћања у износу 0 КМ 

 
25) Основно правило билансне равнотеже се може дефинисати кроз сљедећу једнакост: 

a) имовина = обавезе 
b) приходи = расходи 
c) актива = пасива 
d) имовина = капитал 
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