
 

 1

КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ 

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2015. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 2: 

ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И 

УВОД У УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 
 

 

1. Трошкови производа (инвентурни трошкови) за екстерно извјештавање 

укључују: 

a) директне трошкове производње 

b) директне трошкове маркетинга 

c) индиректне трошкове производње 

d) трошкове постпродајног сервиса 

 

2. Организациона структура од значаја је за избор: 

a) врсте калкулације 

b) метода калкулације 

c) мјеста трошкова 

d) центара одговорности 

 

3. Управљачко рачуноводство: 

a) олакшава менаџерима доношење планских одлука 

b) укључује рачуноводствено планирање (буџетирање) 

c) укључује рачуноводствену (буџетску) контролу 

d) информације прибавља из финансијског и рачуноводства трошкова 

 

4. За потребе планирања и контроле битна је подјела трошкова на: 

a) трошкове поруџбине и трошкове процеса 

b) фиксне и варијабилне трошкове  

c) трошкове производа и трошкове периода 

d) контролабилне и неконтролабилне 

 

5. Примјери изазивача трошкова су: 

a) сати рада на дизајнирању производа  

b) производи 

c) број испоручених пакета у м
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d) услуге 

 

6. С обзиром на аутомобил Ford Explorer (носилац трошка) гуме за точкове су 

трошак: 

a) директан 

b) индиректан 

c) варијабилан 

d) фиксан 
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7. Трошак по јединици за 200.000 комада производа чији су варијабилни 

јединични трошкови 60 н.ј., а укупни фиксни трошкови 10.000.000 н.ј. је: 

a) 160 н.ј.  

b) 110 н.ј. 

c) 72,50  н.ј. 

d) 70 н.ј. 

 

8. Трошкови струје коришћене за производњу више намјенских производа су: 

a) индиректни  

b) фиксни 

c) директни 

d) варијабилни 

 

9. У производњи производа по поруџбини носилац трошкова је: 

a) требовање  

b) радни налог 

c) фактура 

d) поручени производ (услуга) 

 

10. У обрачуну трошкова производа произведених по наруџби примјењује се: 

a) дивизиона калкулација која примјењује ФИФО метод 

b) дивизиона калкулација са еквивалентним бројевима 

c) вишефазна дивизиона калкулација 

d) додатна калкулација 

 

11. Подјела трошкова на директне и индиректне значајна је за: 
a) обрачун трошкова процеса  

b) обрачун трошкова наруџбе 

c) израчунавање еквивалентних бројева 

d) потребе додатне калкулације 

 

12. Систем обрачуна трошкова по послу (радном налогу) утврђује трошкове: 

a) масе идентичних производа 

b) масе сличних производа 

c) појединачних процеса 

d) појединачних производа (услуга) 

 

13. Шта покушавамо оцијенити код „процјене трошкова“? 

a) повезаност трошка и расхода 

b) повезаност трошка и утрошка 

c) повезаност трошка и обима активности 

d) повезаност трошка и носиоца трошка 

 

14. Линеарна функција трошкова је: 

a) функција трошка у којој је графикон укупних трошкова наспрам нивоа једне 

активности крива линија у оквиру релевантног обима 

b) функција трошка у којој је графикон укупних трошкова наспрам нивоа једне 

активности права линија у оквиру релевантног обима 

c) функција трошка у којој је графикон јединичних трошкова наспрам нивоа једне 

активности права линија у оквиру релевантног обима 
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d) ништа од наведеног 

 

15. Пронађите исправну(е) тврдњу(е)! 

a) Метода конференције процјењује функције трошка на основу анализе и мишљења о 

трошковима и њиховим носиоцима прикупљених из разних одјела организације 

(набавке, обраде, производње, односа запослених итд.). 

b) Метода конференције побољшава сарадњу међу одјељењима. 

c) Метода индустријског инжењеринга процјењује функције трошка на основу 

анализе и мишљења о трошковима и њиховим носиоцима прикупљених из разних 

одјела организације (набавке, обраде, производње, односа запослених итд.). 

d) Метода индустријског инжењеринга побољшава сарадњу међу одјељењима. 

 

16. Пронађите исправну(е) тврдњу(е)! 

a) Трошкови периода се признају у финансијским извјештајима када су производи 

произведени  

b) Трошкови периода се признају у финансијским извјештајима када су производи 

продати 

c) Трошкови периода се признају у финансијским извјештајима када су трошкови 

настали 

d) Трошкови периода се признају у финансијским извјештајима на крају обрачунског 

периода 

 

17. Заокружите тврдње које се не односе на управљачко рачуноводство: 

a) Понашање руководилаца је у другом плану, истражују се економски феномени.  

b) Постоји забринутост како ће мјерење резултата утицати на дневно понашање 

руководилаца. 

c) Окренуто будућности, подаци из прошлости користе се само као основа за 

сагледавање будућности. 

d) Окренуто прошлости, битно је да је прошло пословање добро евидентирано. 

 

18. Пронађите исправну(е) тврдњу(е)! 

a) Кључни фактори успјеха су трошак, приход и квалитет 

b) Кључни фактори успјеха су трошак, приход и вријеме 

c) Кључни фактори успјеха су трошак, квалитет и вријеме 

d) Кључни фактори успјеха су приход, квалитет и вријеме 

 

19. Пронађите исправну(е) тврдњу(е)! 

a) Предмет (носилац) трошка може бити марка производа 

b) Предмет (носилац) трошка може бити активност 

c) Предмет (носилац) трошка може бити купац 

d) Предмет (носилац) трошка може бити пројекат 

 

20. Примјери неускладиштивих трошкова у трговачком предузећу су: 

a) трошкови канцеларијског материјала  

b) трошкови радне снаге 

c) трошкови електричне енергије за освјетљење продавнице 

d) све  наведено 

 

21. Шта од наведеног спада у неускладиштиве трошкове у трговачком предузећу? 

a) фактурна вриједност робе за препродају 
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b) трошкови осигурања робе приликом набавке, које сноси купац 

c) трошкови електричне енергије за освјетљење продавнице 

d) трошкови плата трговаца 

 

22. Подјела трошкова на директне и индиректне настала је према критерију: 

a) природне врсте 

b) начин распоређивања на носиоце 

c) зависност од обима производње 

d) значаја трошкова 

 

23. Идентифицирати фиксне трошкове постројења за производњу аутомобила у 

односу на то да ли се трошкови постројења мијењају ако се број састављених 

возила мијења: 

a) Трошкови гума  

b) Плата директора за односе са јавношћу постројења 

c) Трошкови осигурања постројења 

d) Трошкови електричне енергије постројења 

 

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

a) Ако се ниво залиха повећа варијабини систем даје мањи резултат у односу 

апсорпциони систем. 

b) Ако се ниво залиха повећа апсопциони систем даје мањи резултат у односу на 

варијабилни. 

c) Ако се ниво залиха повећа апсорпциони систем даје већи резултат у односу на 

варијабилни. 

d) Ако се ниво залиха повећа варијабини систем даје већи резултат у односу 

апсорпциони систем. 

 

25. Заокружите методе за распоред трошкова помоћних одјела на главне одјеле? 

a) директни метод 

b) метод корак-ниже 

c) метод процијењене нето очекивање вриједности 

d) реципрочни метод 

 


