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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 2: 

ТРОШКОВНО РАЧУНОВОДСТВО И 

УВОД У УПРАВЉАЧКО РАЧУНОВОДСТВО 
 

 

1. Финансијско рачуноводство: 

a) извор је информација за екстерне кориснике и менаџере, 

b) превасходно је интерно оријентисано, 

c) припрема податке о диференцијалним трошковима, приходима и резултатима за 

потребе алтернативног пословног одлучивања, 

d) највећим дијелом није формализовано. 

 

2. Сет стандарда за управљачке рачуновође обухвата: 

a) интегралност, 

b) објективност, 

c) интегритет, 

d) комплексност. 

 

3. Индиректни трошкови: 

a) се односе на конкретног носиоца трошка, 

b) се не односе на конкретног носиоца трошка, 

c) могу бити директни у односу на друге носиоце трошкова, 

d) су искључиво фиксног карактера. 

 

4. Обрачун носилаца трошкова: 

a) методологијом се прилагођава врсти производње, 

b) методолошки је исти за све врсте производње, 

c) укључује збирни (временски) обрачун, 

d) укључује јединични обрачун (калкулацију). 

 

5. Обрачун поруџбине (посла) по нормалним трошковима примјењује: 

a) планске стопе директних трошкова, 

b) стварне стопе директних трошкова, 

c) стварне стопе индиректних трошкова, 

d) планске стопе индиректних трошкова. 
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6. Варијабилни обрачун трошкова залиха производа разликује се од апсорпционог 

обрачуна за износ: 

a) директних варијабилних трошкова, 

b) индиректних варијабилних трошкова, 

c) директних фиксних трошкова, 

d) индиректних фиксних трошкова. 

 

7. Фактори који имају ефекат на тачку покрића (преломну тачку) код варијабилног 

обрачуна трошкова и резултата: 

a) фиксни трошкови, 

b) јединични ниво производње, 

c) јединична контрибуциона маржа, 

d) јединични ниво продаје. 

 

8. Распоред заједничких трошкова у куплованој производњи на производе врши се 

методом: 

a) продајне вриједности у тачки раздвајања, 

b) процијењене (претпостављене) нето продајне вриједности, 

c) нето продајне вриједности са сталним процентом бруто марже, 

d) ниједан од понуђених одговора није тачан. 

 

9. Ако се ознаком а - означе фиксни трошкови, ознаком Y - укупни трошкови, 

ознаком б - јединични варијабилни трошкови, те знаком X - обим активности, 

функција укупних трошкова има сљедећи изглед: 

a) а = Y + бX, 

b) Y= а + бX, 

c) Y= бX + а, 

d) б= а - бX, 

 

10. Плата чувара у производном предузећу је: 

a) индиректни трошак када је носилац трошкова „одјељење за обезбјеђење“, 

b) директни трошак када је носилац трошкова „одјељење за обезбјеђење“, 

c) индиректан трошак када је носилац трошкова производ, 

d) директан трошак када је носилац трошкова производ. 

 

11. Менаџери распоређују корпоративне и друге опште трошкове подршке секторима 

и одјељењима у циљу да се: 

a) менаџери профитних центара упознају с тим да ови трошкови постоје и да се и 

они морају покрити, 

b) подрже овакве активности централе, јер у супротном не би ни биле коришћене, 

c) да се стимулишу менаџери профитних центара да врше притисак на менаџере 

централе да контролишу трошкове услуга, 

d) ни један од наведених циљева. 
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12. Заједнички трошкови су: 

a)  трошкови који настају након тачке раздвајања у производним процесима, 

b) трошкови који се могу одвојити од појединачних трошкова више различитих 

производних процеса, 

c) трошкови једног производног процеса који резултира симултаном производњом 

више различитих производа, 

d) ништа од наведеног. 

 

13. Процесни обрачун трошкова дијели трошкове: 

a) према времену њиховог укључивања у производни процес, 

b) према начину њиховог довођења у везу са носиоцем, 

c) на директне и индиректне, 

d) на трошкове директног материјала и трошкове конверзије. 

 

14. Шта од наведених смјерница не спада у подручје управљачког рачуноводства? 

a) Остати досљедан стратегији 

b) Кориштење cost-benefit (трошак-корист) анализе 

c) Етичка и техничка разматрања 

d) Различити трошкови за различите сврхе 

 

15. Заокружити центре одговорности по којима трошковно рачуноводство мора 

осигурати податке: 

a) трошковни центри 

b) истраживачки центри 

c) профитни центри 

d) инвестицијски центри 

 

16. Свака од наведених ставки трошкова у наставку постоји у једној од ових компанија 

– Бира (производно предузеће), ДП (трговачко предузеће), и Валицон (услужно 

предузеће). Заокружите ставке које су инвентурни (ускладиштиви) трошкови 

посматраних компанија: 

a) МГ минерална вода коју је купио ДП за продају својим купцима 

b) електрична енергија кориштена за освјетљење линије за састављање фрижидера у 

Бири 

c) амортизација  компјутерске опреме Валицона 

d) електрична енергија кориштена за освјетљење ДП продавница 

 

17. Постројење АБЦ је заједнички подухват VW и Шкоде. Оно саставља двије врсте 

аутомобила (Голф и Фабиа). Посебне линије за састављање користе се за сваку 

врсту аутомобила. Заокружите ставке трошка које су директни трошкови у односу 

на то да ли се вежу за поједину врсту састављеног аутомобила (Голф или Фабиа) и 

варијабилни трошкови у односу на то како се укупни трошкови постројења 

мијењају ако се број састављених возила мијења: 

a) трошкови гума кориштених за Голф 

b) плаћа директора за односе са јавношћу АБЦ постројења 

c) трошкови годишње вечера за добављаче (исти износ сваке године) 

d) плате инжењера који раде на промјени дизајна Фабие. 
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18. Групни трошкови су: 

a) трошкови матице и њених подружница 

b) сви трошкови настали у неком предузећу 

c) више индивидуалних трошкова повезаних неким заједничким кључем 

d) трошкови груписани у категорије према одређеном кључу 

 

19. Шта од наведеног не може бити носилац трошка у обрачуну трошкова према 

наруџби? 

a) засебан производ 

b) скупина производа 

c) маса идентичних производа 

d) засебна услуга 

 

20. Нормални обрачун трошкова је метод алокације индиректних трошкова 

кориштењем: 

a) стварне стопе индиректних трошкова помножене са буџетираном количином 

b) буџетиране стопе индиректних трошкова помножене са стварном количином 

c) стварне стопе индиректних трошкова помножене са стварном количином 

d) буџетиране стопе индиректних трошкова помножене са буџетираном количином 

 

21. Код утврђивања и распореда одступања нормалних трошкова, ако је сврха анализа 

профитабилности, најбоље је користити: 

a) приступ сразмјерног распоређивања индиректних трошкова 

b) приступ усклађивања стопе за мјеста трошка 

c) приступ отписа трошкова продатих производа 

d) комбинацију претходно наведених приступа 

 

22. Ако се ниво залиха смањи: 

a) варијабилни систем даје мањи резултат у односу апсорпциони систем 

b) апсорпциони систем даје мањи резултат у односу на варијабилни 

c) ниво залиха нема утицаја на резултат 

d) апсорпциони систем даје већи резултат у односу на варијабилни 

 

23. Биланс успјеха сачињен према маргиналном систему обрачуна трошкова признаје 

подјелу трошкова: 

a) према функцијама 

b) према понашању 

c) према висини 

d) према значају 
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24. Релевантни трошкови и релевантни приходи имају слиједеће карактеристике: 

a) појављују се у будућем периоду 

b) разликују се у алтернативама 

c) појављују се у прошлом периоду, али имају утицаја на будуће трошкове и приходе 

d) не разликују се у алтернативама 

 

25. Која су два основна метода за обрачун нуспроизвода: 

a)  производни метод 

b)  метод накнадног мјерења 

c) продајни метод 

d) метод претходног мјерења 

 


