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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 

 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОЂА 

 (ИСПИТНИ ТЕРМИН: НОВЕМБАР 2021. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 9:  

ПРИМЈЕНА ФИНАНСИЈСКОГ МЕНАЏМЕНТА 

 

I - ТЕСТ ПИТАЊА: 

 

1. Која врста пореза не припада директним порезима? 

a) порез на доходак 

b) порез на добит 

c) акцизе 

 

2. Шта представља порески клин? 

a) показатељ укупних обавеза које терете бруто доходак (плату) пореског обвезника 

b) показатељ учешћа пореза у нето плати пореског обвезника 

c) показатељ опорезиве добити у пословном добитку предузећа 

 

3. Уколико је порески обвезник према официјелном билансу у губитку може ли у 

пореској пријави исказати добит за опорезивање? 

a) да 

b) не 

 

4. Чиме се утврђује опорезива добит? 

a) билансом успјеха 

b) билансом стања 

c) пореским билансом 

 

5. Пореске уштеде су посљедица: 

a) различитог третмана опорезивих и рачуноводствених прихода 

b) различитог третмана дивиденди и камата 

c) различитог третмана опорезивања добити 

 

6. Који је у Босни и Херцеговини уведен облик ПДВ? 

a) производни облик 

b) доходовни облик 

c) потрошни облик 
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7. ПДВ се утврђује примјеном метода: 

a) сабирања 

b) одузимања 

c) кредитном методу 

 

8. Пошто акција има три вриједности која од наведених вриједности не представља 

вриједност акције? 

a) номинална 

b) билансна (књиговодствена) 

c) историјска 

d) тржишна 

 

9. Како настају латентне резерве у билансу предузећа? 

a) прецјењивањем имовине (активе) и потцјењивањем обавеза предузећа 

b) потцјењивањем имовине (активе) и прецјењивањем обавеза предузећа 

c) прецјењивањем имовине (активе) и прецјењивањем обавеза предузећа 

 

10. Factoring је: 

a) краткорочни извор финансирања 

b) средњорочни извор финансирања 

c) дугорочни извор финансирања 

 

11. Учесници који на финансијском тржишту прате кретање цијене хартије од 

вриједности на различитим берзама те симултано заузимају кратке и дуге 

позиције зову се: 

a) инвеститори  

b) преузимачи 

c) арбитражери 

d) шпекуланти 

 

12. Новац у ширем смислу је: 

a) имовина 

b) обавезе 

c) дуг 

d) све наведено 
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13. Бруто радни капитал представља: 

a) имовину предузећа 

b) краткорочну имовину предузећа 

c) краткорочну имовину умањену за краткорочне обавезе 

d) све наведено 

 

14. Садашња вриједност ће бити већа ако је: 

a) вријеме доспијећа будуће вриједности дуже 

b) будућа вриједност која се очекује мања 

c) дисконтна стопа мања 

d) број обрачунских раздобља већи 

 

15. Принос од улагања израчунава се односом: 

a) добити остварене улагањем и почетног улагања 

b) добити остварене улагањем увећане за промјену тржишне цијене и почетног 

улагања 

c) који представља постотак почетног улагања 

 

16. Принос до доспијећа обвезнице је: 

a) однос камате и номиналне вриједности обвезнице 

b) однос камате и тржишне вриједности обвезнице 

c) стопа приноса на обвезницу која је купљена по текућој цијени и држана до 

доспијећа 

d) ништа од наведеног 

 

17. Када предузеће закупи имовину директно од произвођача говоримо о: 

a) лизингу 

b) директном лизингу 

c) лизингу уз полугу 

d) продаји уз повратни закуп 

 

18. T-notes су: 

a) краткорочни трезорски записи 

b) средњорочне трезорске обвезнице 

c) дугорочне трезорске обвезнице 

d) обвезнице локалних јединица управе 
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19. Скривено финансирање у подузећу је финансирање из: 

a) амортизације 

b) неосигураних кредита банке 

c) латентних резерви 

d) факторинга 

 

20. Промјена у заради по акцији која је резултат промјене зараде прије пореза и 

камата исказане у постотку приказује: 

a) оперативну полугу 

b) финансијску полугу 

c) укупну полугу 

d) финансијски ризик 
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II - ЗАДАЦИ 

Задатак број 1. 

Израчунајте оптималну величину наруџбе уколико су дати сљедећи подаци? 

 годишњи утрошак материјала 1000 тона 

 трошкови лансирања једне наруџбе су 100 КМ 

 набавна цијена по јединици је 50 КМ 

 стопа трошкова држања залиха је 10% 

Рјешење: 
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Задатак број 2  

Очекивана дивиденда на акцију „Алфа“ износи 6,50 КМ. Тржишна цијена акције је 50,00 

КМ. Принос на безризичну хартију од вриједности 7%, принос на тржишни портфељ 12%. 

Акција „Алфа“ има бету 1,2.   

a) Колики је принос на акцију?  

b) Колики би принос на акцију требао бити уважавајући CAPM модел како би 

инвеститор уложио у акцију уважавајући стање на тржишту?  

Рјешење: 

 


