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КОМИСИЈА ЗА РАЧУНОВОДСТВО И РЕВИЗИЈУ  

БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
 

ИСПИТ ЗА СТИЦАЊЕ ПРОФЕСИОНАЛНОГ ЗВАЊА 

СЕРТИФИКОВАНИ РАЧУНОВОДСТВЕНИ ТЕХНИЧАР 

(ИСПИТНИ ТЕРМИН: МАЈ 2018. ГОДИНЕ) 

 

ПРЕДМЕТ 1: 

УВОД У ФИНАНСИЈСКО РАЧУНОВОДСТВО 

 

1. Расходи једног обрачунског периода обухватају: 

a) све издатке настале у том периоду, осим оних које треба укључити у вриједност 

одређене имовинске позиције 

b) сва плаћања извршена у том периоду, осим активних временских разграничења 

c) сва плаћања извршена у том периоду 

d) сва плаћања и све издатке тог обрачунског периода 

 

2. Неко средство ће бити признато као средство: 

a) ако су све обавезе настале приликом набавке тог средства измирене 

b) ако је извјесно да ће по основу употребе тог средства бити остварене будуће 

економске користи 

c) само ако се ради о средству које се користи за редовне пословне сврхе 

d) ако је могуће израчунати његову почетну (иницијалну) вриједност 

 

3. Дневник је пословна књига у којој се: 

a) хронолошким редом евидентирају сви пословни догађаји настали до дана усвајања 

годишњег финансијског извјештаја 

b) на јасан и систематичан начин евидентирају промјене на синтетичким рачунима 

c) хронолошким редом евидентирају сви настали као и они пословни догађаји за које се 

очекује да ће се десити у скорој будућности  

d) хронолошким редом евидентирају сви пословни догађаји настали у обрачунском 

периоду 

 

4. Разликама између књиговодственог и стварног стања имовине и обавеза: 

a) књиговодствено стање имовине и обавеза усклађује се са стварним стањем 

b) стварно стање имовине и обавеза усклађује се са књиговодственим стањем 

c) стварно стање имовине усклађује се са стварним стањем обавеза 

d) књиговодствено стање прихода и расхода усклађује се са стварним стањем 

 

5. Биланс токова готовине саставља се: 

a) само ако је предузеће пословало са губитком 

b) само ако се у рачуноводству користи готовински основ  

c) само ако се у рачуноводству користи обрачунски основ 

d) увијек када се користе МРС/МСФИ 

 

6. Мањак на залихама трговачке робе утврђује се у висини: 

a) набавне вриједности робе утврђене као мањак 

b) разлике између продајне и набавне вриједности робе утврђене као мањак 

c) продајне вриједности робе утврђене као мањак 

d) фактурне вриједности утврђене као мањак 



 

 2

 

7. Набавну вриједност залиха чине: 

a) фактурна вриједност, обрачунати улазни – аконтациони ПДВ и зависни трошкови 

набавке 

b) фактурна вриједност и зависни трошкови набавке 

c) фактурна вриједност, зависни трошкови набавке и одступање планске од стварне 

набавне цијене 

d) фактурна вриједност и обрачунати улазни – аконтациони ПДВ  

 

8. У систему двојног књиговодства повећање имовине може бити попраћено: 

a) смањењем расхода 

b) смањењем обавеза 

c) повећањем расхода 

d) повећањем обавеза 

 

9. На пасивним рачунима: 

a) свако смањење евидентира се на потражној страни 

b) свако смањење евидентира се на дуговној страни 

c) свако повећање евидентира се на потражној страни 

d) свако повећање евидентира се на дуговној страни 

 

10. Салдо неког рачуна једнак је: 

a) промету дуговне стране ако се ради о рачуну прихода 

b) разлици између промета дуговне и промета потражне стране ако се ради о пасивном 

рачуну 

c) промету потражне стране ако се ради о рачуну прихода 

d) разлици између промета дуговне и промета потражне стране ако се ради о 

активном рачуну 

 

11. Основицу за обрачун амортизације опреме чини: 

a) набавна вриједност опреме увећана за процијењену резидуалну вриједност 

b) фактурна вриједност опреме увећана за обрачунати аконтациони – улазни ПДВ 

c) набавна вриједност опреме умањена за процијењену резидуалну вриједност 

d) набавна вриједност опреме умањена за процијењену резидуалну вриједност и увећана 

за обрачунати аконтациони – улазни ПДВ 

 

12. На прометном листу исказују се промет и салдо: 

a) активно-пасивних рачуна, 

b) основних и корективних рачуна, 

c) синтетичких рачуна, 

d) аналитичких рачуна. 

 

13. Правно лице је у своје име за туђи рачун продало робе у вриједности од 11.700 КМ 

са ПДВ. Набавна вриједност продате робе износи 8.000 КМ,а стопа ПДВ 17%. 

Колико износи прилив правног лица? 

a) 11.700 КМ 

b) 10.000 КМ 

c) 8.000 КМ 

d) 2.000 КМ 
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14. Предузеће XY је 15.12.2017. године продало робе у вриједности 50.000 КМ за коју је 

испоставило порескии рачун купцу. Потраживање је наплаћено 10.01.2018. године. 

Подузеће у 2017. години има обвезу у пословним књигама исказати: 

a) приход од продаје у износу 50.000 КМ и приљев од наплате у износу 0 КМ 

b) приход од продаје у износу 50.000 КМ и приљев од наплате у износу 50.000 КМ 

c) приход од продаје у износу 0 КМ и приљев од наплате у износу 50.000 КМ 

d) приход од продаје у износу од 0 КМ и приљев од наплате у износу 0 КМ 

 

15. Подузеће XY је темељем уговора о зајму дало краткорочну позајмицу другом 

подузећу у износу од 50.000 КМ. Овај пословни  догађај ће у биланци стања довести 

до: 

a) повећања активе и пасиве за исти износ 

b) промјене у структури активе (без промјена у пасиви) 

c) смањења активе и пасиве за исти износ 

d) промјене у структури пасиве (без промјена у активи). 

 

16. Примјери екстерних књиговодствених исправа су: 

a) извод банке 

b) излазна фактура 

c) благајнички извјештај 

d) улазна фактура 

e) пописна листа властитих средстава 

 

17. Подузеће на датум биланса има евидентиран минус на жиро рачуну у износу од 

100.000 КМ који у билансу стања треба исказати као: 

a) Исправку вриједности новца и новчаних еквивалената у активи 

b) Негативну ставку новца и новчаних еквивалената у активи 

c) Краткорочну финансијску обвезу у пасиви 

d) Обвезу према добављачима у пасиви 

 

18. Подузеће је продало строј, те је по продаји испоставило фактуру купцу на износ од 

58.500 КМ (50.000 КМ плус 8.500 КМ ПДВ-а). На датум продаје набавне вриједност 

строја износи 200.000 КМ, а акумулирана амортизација 160.000 КМ. Подузеће ће 

приликом евидентирања продаје и искњижавања предметног проданог строја у 

финансијским извјештајима исказати: 

a) добитак од продаје у износу од 50.000 КМ 

b) добитак од продаје у износу од 18.500 КМ 

c) добитак од продаје у износу од 10.000 КМ 

d) губитак од продаје у износу од 40.000 КМ 

 



 

 4

19. Уговорена цијена куповине некретнине износи 200.000 КМ. Трошкови нотара и 

судског уписа износе 1.500 КМ. Приликом пријеноса обрачунат је порез на промет 

некретнина у износу од 10.000 КМ, док улазни (повратни) ПДВ износи 34.000 КМ. 

Набавна вриједност некретнине износи:  

a) 200.000 КМ 

b) 201.500 КМ 

c) 211.500 КМ 

d) 245.500 КМ 

 

20. Предузеће залихе трговачке робе задужује по малопродајним цијенама уз 

обрачунавање укалкулисане разлике у цијени и укалкулисаног ПДВ-а. Током 2017. 

године предузеће је укупно продало робе у износу од 585.000 КМ (с ПДВ-ом). Ако су 

залихе биле задужене уз просјечну маржу од 25%, набавна вриједност продате робе 

износи: 

a) 468.000 КМ 

b) 375.000 КМ 

c) 400.000 КМ 

d) 485.000 КМ 

 

21. Предузеће је 01.07.2017. године платило закупнину унапријед за 2 године (24 мјесеца) 

у износу од 40.000 КМ. У финансијским извјештајима за 2017. години друштво треба 

исказати: 

a) Трошкове закупнине у износу  од 40.000 КМ 

b) Активна временска разграничења у износу од 30.000 КМ 

c) Трошкове закупнине у износу од 10.000 КМ 

d) Активна временска разграничења у износу од 20.000 КМ 

 

22. Концептуални оквир МСФИ наводи сљедеће концепте очувања капитала: 

a) очување пословног капитала 

b) очување финанцијског капитала 

c) очување инвестицијског капитала 

d) очување физичког капитала 

 

23. Што од наведених сталних средстава предузећа подлијеже обрачуну амортизације: 

a) земљишта 

b) канцеларијски инвентар 

c) књиге и умјетничка дјела 

d) путнички аутомобили 

 

24. Биљешке уз финансијске извјештаје требају обухватити: 

a) изјаву управе о сукладности финансијских извјештаја с МРС/МСФИ 

b) сажетак одабраних рачуноводствених политика 

c) остале напомене и анализе уз финанцијске извјештаје 

d) ништа од наведеног 

 



 

 5

25. У складу одредбама Одјељка 25. Трошкови позајмљивања МСФИ за МСС, мала и 

средња подузећа код исказивања трошкова позајмљивања, камате на позајмљена 

средства увијек исказују као: 

a) залиху 

b) стално средство 

c) приход раздобља 

d) расход раздобља 

 

 

 


