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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2019. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 1: 

УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

1. Укупна стална имовина у предузећу на дан билансирања износи 1,000.000 КМ, 

укупна текућа имовина 1,500.000 КМ, дугорочна резервисања 200.000 КМ, пасивна 

временска разграничења 100.000 КМ, укупне краткорочне обавезе 1,000.000 КМ, 

обрачунати а нефактурисани приходи 100.000 КМ, а резерве 300.000. Колико износи 

његов основни капитал на исти дан?  

а) 1,100.000 

б) 1,000.000 

в) 1,300.000 

г)    900.000 

 

2. У систему двојног књиговодства: 

а) књижење прихода може бити извршено упоредо са наплатом потраживања од купаца 

б) књижење расхода може бити извршено истовремено са повећањем капитала 

в) смањење обавеза може бити повезано са истовременим повећањем имовине 

г) смањење капитала може бити повезано са истовременим повећањем обавеза 

 

3. Редовним, обавезним годишњим пописом се, по правилу, обухватају: 

а) сва текућа имовина 

б) сва текућа и стална имовина 

в) имовина и обавезе  

г) имовина, обавезе и властити капитал 

 

4. Трговачко предузеће је у велепродаји продало робу чија укупна вриједност, са 

обрачунатим ПДВ-ом, износи 117.000 КМ. Набавна вриједност ове робе износи 

80.000 КМ. Предузеће ја наплатило 50% својих потраживања, док је других 50% 

класификовало у категорију сумњивих и спорних потраживања. По основу ове 

трансакције, у билансу успјеха предузећа приходи ће бити исказани у висини од: 

а) 117.000 КМ 

б) 100.000 КМ 

в) 20.000 КМ 

г) 58.500 КМ 

 

5. Шта од следећег припада активним временским разграничењима? 

а) ненаплаћена потраживања од купаца 

б) аванси дати у сврху набавке робе 

в) обрачунати а нефактурисани приходи 

г) расходи признати прије извршеног плаћања 
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6. Шта од следећег припада пасивним временским разграничењима? 

а) обрачунати зависни трошкови набавке 

б) аванси примљени од купца 

в) унапријед наплаћени приходи 

г) ПДВ обрачунат и исказан на фактури испостављеној купцу 

 

7. Шта се од следећег сматра књиговодственим инструментима: 

а) попис имовине и обавеза 

б) калкулација малопродајних цијена 

в) прометни лист 

г) благајнички дневник 

 

8. Шта се од следећег сматра изворном књиговодственом документацијом? 

а) благајнички дневник 

б) извод о стању и промјенама на пословном рачуну 

в) обрачун бруто зарада запослених 

г) фактура за утрошену електричну енергију 

 

9.  Обавеза за ПДВ која се плаћа на рачун Управе за индиректно опорезивање 

представља: 

а) износ ПДВ-а обрачунат и исказан на фактури испостављеној крајњем купцу  

б) износ који се добије када се прописана пореска стопа примијени на разлику између 

прихода и расхода признатих у обрачунском периоду 

в) позитивну разлику између обрачунатог (излазног) и аконтационог (улазног) ПДВ-а у 

обрачунском периоду 

г) износ ПДВ-а наплаћеног од купца добара или услуга  

 

10. Обрачун набавне вриједности продате робе могуће је вршити примјеном: 

а) линеарне методе 

б) методе специфичне идентификације 

в) ФИФО методе 

г) ЛИФО методе 

 

11. Основицу за обрачун амортизације опреме чини:  

а) набавна вриједност 

б) сума издатака учињених приликом њене набавке 

в) набавна вриједност, умањена за процијењену резидуалну вриједност 

г) фактурна вриједност, умањена за износ ПДВ-а обрачунат од стране добављача 

 

12. Приходе од продаје готових производа треба исказати у висини: 

а) продајне вриједности продатих готових производа, не рачунајући обрачунати ПДВ 

б) разлике између продајне вриједности и цијене коштања готових производа 

в) износа прихода од продаје који је наплаћен од купца готових производа 

г) укупне продајне вриједности, рачунајући и ПДВ исказан на фактури испостављеној купцу 
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13. Који је облик рачуноводства законом обавезно устројити и континуирано водити 

код предузећа: 

a) Трошковно рачуноводство 

b) Управљачко рачуноводство 

c) Финансијско рачуноводство 

d) Рачуноводство одговорности 

 

14. Извјештај о новчаним (готовинским) токовима се саставља и презентује уз 

примјену: 

a) начела благајне  

b) акруалног начела 

c) начела консолидације 

d) начела претпоставке ограниченог пословања 

 

15. Предузеће XY д.о.о. је темељем одлуке скупштине а на основу одобрења (рјешења) 

надлежног суда извршило повећање основног (уписаног) капитала у износу од 50.000 

КМ из законских резерви. О којој се врсти билансне промјене у конкретном случају 

ради: 

a) промјена у структури активе (без промјена у пасиви) 

b) промјена у структури пасиве (без промјена у активи) 

c) повећање активе и пасиве за исти износ 

d) смањење активе и пасиве за исти износ 

 

16. Према МРС-у 1 Презентација финансијских извјештаја, биљешке уз финансијске 

извјештаје требају обухватити 

a) изјаву управе о усклађености финансијских извјештаја са МРС/МСФИ 

b) сажетак одабраних рачуноводствених политика 

c) остале напомене и анализе уз финансијске извјештаје 

d) ништа од претходно наведеног 

 

17. Друштво на датум састављања финансијских извјештаја има евидентирано 

допуштено прекорачење („минус“) по жиро-рачуну у износу од 50.000 КМ које у 

билансу стања треба исказати као: 

a) исправку вриједности новца и новчаних еквивалената у активи 

b) краткорочну обавезу у пасиви 

c) негативну ставку новца и новчаних еквивалената у активи 

d) пасивно временско разграничење у пасиви 

 

18. У складу с одредбама Одјељка 14. Улагања у придружене субјекте, мали и средњи 

субјекти требају рачуноводствено третирати сва улагања у придружене субјекте 

кориштењем: 

a) методом трошка 

b) методом удјела 

c) методом фер вриједности 

d) методом трошка или методом удјела или методом фер вриједности 
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19. У складу са МРС-у 2 Залихе, трошкови набаве поједине ставке залиха обухватају: 

a) куповну (фактурну) цијену 

b) куповну (фактурну) цијену  и увозне царине и друге неповратне 

c) куповну (фактурну) цијену  и увозне царине и друге неповратне порезе, као и 

трошкове превоза, руковања залиха, као и друге трошкове који се могу директно 

приписати стицању готових производа, материјала и услуга 

d) ништа од претходно наведеног 

 

20. Међународни стандард финансијског извјештавања за мале и средње субјекте, 

према Одјељку 1, могу примијенити субјекти: 

a) чијим се дужничким инструментима или инструментима капитала тргује на јавном 

тржишту или је у процесу емисије таквих инструмената за трговање на јавном 

тржишту 

b) који држе имовину у фидуцијарном својству за ширу групу вањских страна као један 

од својих примарних послова 

c) који немају јавну одговорност и објављују финансијске извјештаје опште намјене за 

екстерне кориснике 

d) који објављују финансијске извјештаје оштее намјене за екстерне кориснике 

 

21. Инвестиционе некретнине обухватају: 

a) некретнине намјењене продаји у оквиру редовног пословања 

b) некретнине намјењене изнајмљивају 

c) некретнине које се користе у производњи или испоруци добара или услуга 

d) некретнине које се користе за административне сврхе 

 

22. Предузеће има стално средство набавне вриједности 20.000 КМ и акумулисане 

амортизације 18.000 КМ на дан 31.12.2018. године. У тренутку набавке, процијењени 

корисни вијек употребе износи 5 година, док процијењени остатак вриједности 

износи 2.000 КМ. Предузеће је извршило продају сталног средства 28.09.2019. 

године. Обрачуната амортизација за 2019. годину, до тренутка отуђења треба 

износити: 

a) 2.000 КМ 

b) 4.000 КМ 

c) 3.000 КМ 

d) 0 КМ 

 

23. У складу с одредбама Одјељка 20. Најмови, мала и средња предузећа као 

најмопримци, издатке за кориштење туђе имовине по основи уговора о пословном 

најму требају признати као: 

a) расход периода 

b) нематеријалну имовину 

c) дуготрајну материјалну имовину 

d) имовину с правом кориштења 
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24. Према МСФИ 9 – Финансијски инструменти, умањење вриједности потраживања 

од купаца проводи се примјеном: 

a) модела насталих губитака 

b) општег модела очекиваних кредитних губитака 

c) поједностављеног модела очекиваних кредитних губитака 

d) ништа од претходно наведеног 

 

25. Субјект је продао строј, те је по продаји испоставило фактуру купцу на износ од 

35.100 КМ (са укљученим ПДВ-ом по стопи од 17%). На датум продаје набавна 

вриједност строја износи 50.000 КМ, а акумулисана амортизација 25.000 КМ. 

Субјект ће у финансијским извјештајима признати и исказати: 

a) губитак од продаје у износу од 14.900 КМ 

b) губитак од продаје у износу од 20.000 КМ 

c) добитак од продаје у износу од 10.100 КМ 

d) добитак од продаје у износу од 5.000 КМ 

 


