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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 4: 

ИНФОРМАЦИОНЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ И ПРИМЈЕНЕ 

 

1. Роцкарт дефинише два типа критичних фактора успјеха, а једно од њих је: 

a) Надгледање 
b) Сагледавање 

c) Структуирање 

d) Анализа 

 

2. У процесу управљању пројектима догађај се налази на критичном путу када је: 

a) Када је то најзначајни догађај 

b) Када је његово најраније време једнако његовом најкаснијем времену 

c) Када је његово вријеме флексибилно  

d) Када менаџмент донесе такву одлуку 

 

3. Под карактеристика квалитета “тачност“ припада карактеристици: 

a) Погодност за одржавање, 

b) Функционалност, 
c) Употребљивост, 

d) Преносивост 

 

4. Разлози због који организација уводи модел оутсоурце рада између осталог 

укључују: 

a) Организација нема потребно особље или вјештине да организује тако захтјевану 

обраду података 

b) Организација прати присутну моду на тржишту 

c) Организација прати лакше рјешење 

d) Дислоцираност организације 

 

5. Приоритетни захтјеви корисника се 

a) Вреднују према потребама безбедности, 

b) Вреднују према процени ризика пословне организације, 

c) Вреднују према потребама законске регулативе, 

d) Вреднују према обезбјеђивању и подршци одређених критичних фактора успјеха.  

 

6. Горњи CASE алати између осталог укључују; 

a) Алате за анализе 

b) Лака доступност програмирању 

c) Бржи приступ Интернету 

d) Универзално софтверско окружење 
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7. Карактеристике програмских језика четврте генерације су између осталог: 

a) Да су специјализовани  за окружење Линуx оперативног система, 

b) Да посједују интегрисани и активни рјечник података, 

c) Да су тешки за практичну примјену, 

d) Да су захтјевни у погледу хардверских ресурса. 
 

8. Технологија рада главне књиге између осталог обухвата: 

a) Избор графчких интерфејса, 

b) Прикупљање и контролу докумената, 

c) Избор фонтова, 

d) Обраду корак по корак. 

 

9. Оперативни књиговодствени процеси су: 

a) Обрада зарада запослених, 

b) Израда салда конта купаца и добављаћа, 

c) Вођење робног пословања, 

d) Формирање курсних разлика 

 

10. Формалне контроле у оквиру главне књиге су: 

a) Контроле испуњавања узрочности 

b) Непосредне контроле рачуновође 

c) Контроле форме и обавезности уноса у оквиру рачуноводственог  

информационог подсистема 

d) Контроле које прописује пословна организација 

 

11. Циљеви аутоматизације помоћних пословних књига су: 

a) Смањење броја запослених у рачуноводству,  

b) Смањење трошкова књиговодствених евиденција, 

c) Тачне и поуздане информације, 

d) Испуњења услова ПДВ евиденције. 

 

12. У оквиру аутоматизованог магацинског пословања излаз из магацина је могућ: 

a) Ако је излаз одобрио директор, 

b) Када је одобрен и потписан налог за излаз материјала 

c) Искључиво ако постоји евидентирано стање у магацину довољно за излаз 

захтјеване количине 

d) Ако постоји радни налог за производњу 

 

13. Једна од директива за успјешан ЕРП пројекат је: 

a) Да у компанији постоји широк консензус да се продужи једна ЕРП 

имплементација 

b) Да је на тржишту пронађен јефтин ЕРП систем 

c) Да је у компанији нарасла потреба за увођењем ЕРП система 

d) Да компанија има средстава за имплементацију ЕРП система јер он кошта 

 

14. Windows, MacOS, UNIX, Linux су:  

a) апликације 

b) рачунари 

c) оперативни системи 

d) мреже 
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15. БПР концепт се заснива на: 

a) оријентацији на потрошача и његове захтјеве 

b) радикалном мијењању, односно унапрјеђивању процеса пословања 

c) редуковању временских циклуса 

d) свему наведеном под а) до ц) 

 

16. LAN и WAN технологије су: 

a) апликацијске технологије 

b) мрежне технологије 

c) програмерске технологије 

d) системске технологије 

 

17. Exchange и Lotus Notus су интегрисана рјешења за: 

a) интер и интра комуникацију 

b) комуникацију са купцима 

c) обраду слике 

d) обраду текста 

 

18. Интегрисани пословни системи се другим термином означавају као: 

a) ЕРП системи 

b) информацијски системи 

c) оперативни системи 

d) legacy системи 

 

19. Термин АБЦ у савременом ИТ – базираном рачуноводству означава: 

a) рачуноводство базирано на активностима 

b) рачуноводство базирано на добављачима 

c) рачуноводство базирано на купцима 

a) рачуноводство базирано на процесима 

 

20. Вријеме када серверски систем ради назива се: 

a) downtime 

b) intime 

c) time 

d) uptime 

 

21. Access је примјер: 

a) ДБМС апликације 

b) интернет апликације 

c) spreadsheet апликације 

d) text processing апликације 
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22. Информациони системи за управљање односима са купцима се означавају као: 

a) ЦРМ 

b) ЕРП 

c) САП  

d) СЦМ 

 

23. У client/server архитектури с појавом Wеб-а дошло до замјене клијент софтвера: 

a) другим рачунаром 

b) кликом миша 

c) оперативним системом 

d) web browserom 

 

24. Кључне компоненте једног business intelligence система (БИ) су: 

a) ЕРП и САП 

b) ОЛАП и АСП 

c) складиште података и ОЛАП 

d) складиште података и репозиториј података 

 

25. ТQМ и БПР су концепти који се користе за: 

a) побољшање пословних процеса 

b) реинжењеринг пословних процеса 

c) управљање информацијама 

d) управљање пословним системом 

 

 

 


