Попуњава ученик:
Назив школе
Седиште школе
Образовни профил

Финансијски администратор

Име и презиме ученика
Датум одржавања испита

МАТУРСКИ ИСПИТ
ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА

Попуњава испитна комисија
СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ
Постигнут број бодова

Успех

до 50

недовољан (1)

50,5 – 63

довољан (2)

63,5 – 75

добар (3)

75,5 – 87

врло добар (4)

87,5 - 100

одличан (5)

ПОСТИГНУТ
БРОЈ БОДОВА

ОЦЕНА

_______________(

Датум прегледа теста:

______________________

)

Чланови испитне комисије:
1.
2.
3.

УПУТСТВО ЗА РАД
 Тест који треба да решите има 42 задатка. За рад је предвиђено 180 минута.
 Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и
пратите упутства о начину на који треба да га решите (заокруживање,
повезивање, дописивање и друго).
 Задатке решавајте хемијском оловком. Током рада можете да користите графитну
оловку и гумицу. Пре него што предате тест, проверите своје одговоре још једном,
а затим оне одговоре који су написани графитном оловком подебљајте хемијском.
Одговор који је написан само графитном оловком неће бити признат, као ни
одговор који је прецртан или исправљен хемијском оловком. Уколико се у задатку
тражи и приказ поступка рада, потребно је да и њега испишете хемијском
оловком.
 Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор (део
одговора) доноси 0 бодова за задатак у целини.
 Ако решавање задатака завршите раније, предајте тест и тихо изађите да се не би
ометао рад других.

Желимо Вам много успеха у раду!

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора
1.

Који од понуђених исказа је тачан?
1. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко носилаца платног
промета и без присуства готовог новца.
2. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко учесника платног
промета и без присуства готовог новца.
3. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко учесника платног
промета и са присуством готовог новца.
4. Посредан вид безготовинског плаћања одвија се преко носилаца платног
промета и са присуством готовог новца.

2.

Када се од књиговодствене вредности одузме продајна вредност
Када се од набавне вредности одузме неотписана вредност
Када се од набавне вредности одузме садашња вредност
Када се од набавне вредности одузме отписана вредност

Анализом показатеља ликвидности, привредно друштво је дошло до податка да
има негативан нето-обртни фонд 130 000,00. Аналитичар је закључио да
привредно друштво:
1. Дугорочно ангажована средства финансира са 130.000,00 дин. из
краткорочних извора, што је у складу са Златним билансним правилом
2. Дугорочно ангажована средства финансира са 130.000 дин. из
краткорочних извора што није у складу са Златним билансним правилом
3. Краткорочно ангажована средства финансира са 130.000 дин. из
дугорочних извора, што је у складу са Златним билансним правилом
4. Краткорочно ангажована средства финансира са 130.000 дин. из
дугорочних извора, што није у складу са Златним билансним правилом

4.

1

/

1

/

3

/

3

Неамортизована вредност основног средства добија се:
1.
2.
3.
4.

3.

/

Управни одбор предузећа доноси одлуку да се повећа физички обим производње
за 20%. Тренутни обим производње је 1.000 т соје. Укупни фиксни трошкови
износе 3.500.000 динара.
Како ће се одлука Управног одбора одразити на будуће пословање предузећа са
становишта трошкова?
1. Просечни фиксни трошкови ће се смањити, а просечни укупни трошкови
повећати.
2. Просечни фиксни трошкови ће се повећати,као и просечни укупни
трошкови.
3. Просечни фиксни трошкови ће се смањити, као и просечни укупни
трошкови.
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У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора
5.

Издата фактура за закупнину за текући месец, код привредног друштва које је у
систему ПДВ-а, књижи се на контима:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

6.

Трошкови рада у припремној фази процеса рада
Трошкови материјала у припремној фази процеса рада
Трошкови основног материјала
Трошкови материјала организационих радних места
Трошкови амортизације обрачунати по временској методи
Трошкови радне снаге на пословима израде производа

Трошкови материјала за израду
Трошкови средстава за рад када се амортизација рачуна по временском
методу
Трошкови помоћног материјала
Трошкови рада највиших руководилаца
Трошкови средстава за рад када се амортизација рачуна по
функционалном методу
Трошкови рада радника који раде на изради производа

2.
3.
4.
5.
6.

/

2

/

2

/

2

/

2

Искоришћени каса сконто одобрен купцу:
1.
2.
3.
4.
5.

9.

1

У фиксне трошкове убрајају се следећи трошкови:
1.

8.

/

У пропорционалне трошкове убрајају се:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.

435- добављачи у земљи
204 - купци у земљи
270- пдв у примљеним фактурама
533- трошкови закупнине
650- приходи од закупнине
470- обавезе за ПДВ

Представља расход
Повећава потраживање
Смањује потраживање
Повећава обавезу
Смањује обавезу

Успешним контима припадају:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Набавна вредност продате робе
Зависни трошкови набавке материјала
Трошкови амортизације
Узети кредити
Унапред плаћена закупнина
ПДВ у примљеним фактурама
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10.

Елементи пуне цене коштања су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

11.

Трошкови материјала за израду
Трошкови места трошкова
Трошкови зарада израде
Трошкови набавке материјала
Разграничени зависни трошкови
Трошкови управе и продаје
Трошкови производних услуга
Остали производни трошкови

/

2

/

3

/

1

/

1

Предузеће стиче девизна средства:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Плаћањем при куповини у иностранству
Куповином девиза на девизном тржишту
Продајом девиза на девизном тржишту
Задуживањем у иностранству
Извозом робе у иностранство
Увозом услуга из иностранства

Допуните следеће реченице и табеле
12.

Расход приликом бесплатног уступања основног средства ако је привредно
друштво у систему ПДВ-а чини ______________________________________.

13.

Промена вредности залиха готових производа и недовршене производње у току
године евидентира се _______________________________________________.

14.

Носиоци платног промета су: _________________________________________,
_________________________________, ________________________________.

15.

Учесници платног промета су: ______________________________, ___________
____________________, _______________________________________________.
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16.

Према начину израде калкулације могу бити:
___________________________________, ________________________________,
___________________________________, ________________________________.

17.

/

2

/

2

Користећи изразе повећава, смањује и остаје исти одредити утицај наведених
пословних промена на збир биланса стања.
1. Купљена је роба по фактури у вредности од 12.000 дин. ________________
2. Са текућег рачуна отплаћен је дугорочни кредит од 50.000 дин. __________
3. По изводу исплаћено је добављачу 13.000 дин. ___________________
4. Налогом за исплату за потребе благајне подигнуто је 5.000 дин. __________

18.

У привредном друштву „Еко-спорт" д.о.о. Пирот, благајник је предао благајнички
извештај у коме се види да је тога дана у благајни било готовинских уплата за
26.000, а готовинских исплата за 19.250 дин. Пребројавањем новца утврђено је да
у каси има 8.000 дин. Узрок неслагања стања у благајни још увек није утврђен.
Састављен је налог за књижење следеће садржине:
Садржај
Благајна

Дугује
1.250

Вишкови
Свега

Потражује

КОНТО
Дугује

Потражује

243
1.250

1.250

/ 2

674

1.250

Налог није исправно састављен
Саставити исправан налог за књижење.
Налог за књижење:
Садржај

Дугује
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Потражује

КОНТО
Дугује

Потражује
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19.

Привредно друштво „Еко-спорт“ д.о.о. Пирот спровело је компензацију, по изводу
банке, са привредним друштвом „Спорт“ Пријепоље у износу 250.000. Других
промена на текућем рачуну није било. Састављен је налог за књижење:

/

2

НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ
КОНТО
Садржај
Купци у земљи

Дугује

250.000

Добављачи у земљи
Свега

Потражује

Дугује

Потражује

204
250.000

250.000

435

250.000

Налог за књижење није потписан.
Саставити исправан налог за књижење.
НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ
КОНТО
Садржај

Дугује

Потражује
Дугује
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20.

Стање на конту 026 - Некретнине, постројења и опрема у припреми износи
1.000.000 дин. Стигла је коначна ситуација за пословну зграду у изградњи у бруто
износу од 2.400.000 динара са ПДВ-ом по општој стопи.
Састављен је следећи налог за књижење:

/

2

/

2

НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ
Садржај
Некретнине у припреми
ПДВ у улазним фактурама

Дугује

КОНТО
Дугује

2.000.000

026

400.000

270

Добављачи у земљи
Свега

Потражује

Потражује

2.400.000
2.400.000

435

2.400.000

Налог за књижење није исправан и није потписан.
Саставити нови, исправан, налог за књижење.
НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ
КОНТО
Садржај

Дугује

Потражује
Дугује

21.

Потражује

По дневном извештају фискалне касе, продавница бр. 2 продала је робе у
вредности од 240.000 са обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи. Пазар је уплаћен
у главну благајну.
Прокњижити продају робе кроз дневник.
Дневник
Р.б.

Бр. конта

Опис
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22.

По фактури бр. 45 продата је опрема за 312.000 са ПДВ-ом по општој стопи.
Набавна вредност опреме је 800.000, отписана 550.000.
Прокњижити продају опреме у дневнику и приказати потребне обрачуне:

/

4

Простор за рад

Дневник
Р.б.

Бр. конта
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Опис

Дугује
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23.

На конту 101 Материјал прокњижене су набавке по стварним набавним ценама.
- 120 метара штофа по 260 дин/m и
- 400 метара штофа по 286 дин/m
Донета је одлука да се пређе на евиденцију залиха материјала по планским
набавним ценама. Планска набавна цена штофа је 270 дин по метру.

/

4

Израчунати вредност одступања од планских цена материјала и саставити налог
за књижење материјала по планским ценама.
Приказати поступак рада.
Простор за рад

НАЛОГ ЗА КЊИЖЕЊЕ
Садржај

Дугује

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
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Потражује

КОНТО
Дугује
Потражује
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24.

У приврeдно друштво „Тријумф“ Сремска Митровица, стигао је рачун бр.15. за
купљену робу на износ од 60.000 дин. са обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи, са
клаузулом франко магацин продавца. Трошкови сопственог превоза износе 9.000
дин. Роба је примљена у складиште бр. 1 по продајној вредности без ПДВ-а уз
маржу 20%.

/

4

/

2

Саставити калкулацију и прокњижити набавку робе кроз дневник директном
методом.
Калкулација
Р. б.

Елементи калкулације

УКУПНО

Дневник
Р.б.

Бр. конта

Опис

Дугује

Потражује

У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор
25.

Предузеће ''Еко-спорт'' Пирот, по основу дуговања предузећу “АКО” Пирот, издало
је меницу на износ 500.000 динара. Меницу је авалирала пословна банка. На дан
доспећа менице стање на текућем рачуну ''Еко-спорт'' Пирот било је 800.000
динара.
Ко ће платити обавезу по меници и зашто?

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 11 од 21

26.

На основу датог књижења формулисати насталу пословну промену:
Р.б.
1.

Бр. конта

Дугује

Купци
Приходи од продаје робе
Обавезе за ПДВ
- фактура 84

600.000

604
470

Набавна вредност продате робе
Роба у промету на велико
- интерни обрачун

500.000

132

204

1/1.

Опис

501

Потражује

/

2

/

2

500.000
100.000

500.000

______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат
27.

У руднику бакра ''Бор'' у октобру је произведено 4 t. бакра. Укупни трошкови
производње износили су 23.200.000 динара. Као споредни производ добијено је 2
kg злата. Цена једног kg злата на берзи је око 20.000 евра (1.600.000 динара).
Израчунати цену коштања једне тоне бакра по калкулацији везаних производа.
Приказати поступак рада.
Простор за рад

Цена коштања 1 t бакра износи ___________________________.
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28.

На крају обрачунског периода (31.12.) књиговодствено стање залиха робе „А“
износи 128.000 динара, а робе „Б“ износи 252.000 динара.Инвентарисањем је
утврђено стварно стање залиха робе „А“ у износу од 152.000 динара, а робе „Б“
износи 223.000 динара.

/

2

/

2

Утврдити износ повећања укупних расхода.
Приказати поступак рада.
Простор за рад

Укупни расходи се повећавају за _______________ динара.

29.

Израчунати набавну вредност на основу следећих података:
Садашња вредност основних средстава је 20.000. дин, а отписано је 75%.
Приказати поступак обрачуна.
Простор за рад

Набавнa вредност износи ____________ динара.
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30.

На основу предрачуна амортизације књижити амортизацију за један месец.
Приказати поступак обрачуна.

/

Простор за рад

Р.бр
1

ПРЕДРАЧУН АМОРТИЗАЦИЈЕ
Назив основног средства
Грађевински објекти
1. Пословна зграда
2. Зграда магацина

Набавна
вредност

Ам'

3.200.000
2.700.000

12%
10%

2

Годишња
амортизација
384.000
270.000

654.000
2

Постројења и опрема
1. Машине
2. Уређаји и инстал.
3. Остала опрема

1.800.000
940.000
390.000

20%
18%
25%

360.000
169.200
97.500

626.700
Дневник
Р.б.

Бр. конта
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Опис

Дугује

Потражује
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31.

Предузеће ,,М" је у току марта месеца имало следеће пословне промене:
01. 03. 20..

примиљена меница на 150.000 са роком доспећа 15. 03. 20...

01. 03. 20..

издата меница на 480.000 са роком доспећа 15.03.20...

15. 03. 20..

извод банке од предходног дана са стањем на рачуну 1.500.000

/

3

/

3

Због планиране набавке репроматеријала у износу од 1.300.000 дин треба
проценити стање новчаних средстава на текућем рачуну за 16. 03. 20... год.
Достављена је процена да ће на рачуну бити 1.800.000 дин. и да се набавка може
извршити.
Реализација набавке је доведена у питање.
Зашто је реализација доведена у питање?
Приказати поступак рада.
Простор за рад

Одговор:
______________________________________________________________________
_____________________________________________________________________.

32.

Привредно друштво „MBZ-trade“ из Параћина, има на годишњем нивоу укупну
вредност набавке од добављача 80.000.000 динара, а просечно стање обавеза
према добављачима 8.000.000 динара.
Израчунати просечно време измирења обавеза према добављачима. Приказати
поступак рада.

Простор за рад

Просечно време измирења обавезе према добављачима је ______________.

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
Центар за стручно образовање и образовање одраслих

Страна 15 од 21

33.

Привредно друштво "Младост" Параћин, производи ХТЗ опрему. У јануару текуће
године произведено је:
радно одело 1.000 ком – норматив рада 40 минута по комаду
радни мантил 700 ком – норматив рада 30 минута по комаду
радни комбинезон 800 ком – норматив рада 50 минута по комаду
По књиговодственој евиденцији укупни индиректни трошкови износе 230.000
динара.

/

3

/

3

Обрачунати индиректне трошкове по јединици производа (као пондер узети
норматив за радни мантил).
Производ

Количина

Норматив
рада

Коефицијент

Условни
производ

Инд.трош. по
једин.

Радно одело
Радни мантил
Радни
комбинезон
Укупно

34.

Млечни комбинат „Млекара“ има неискоришћене капацитете. У месецу мају
произведено је 1000 литара млека. Планирана цена коштања 1 l млека је 300
динара. У току маја месеца настали су следећи трошкови:
Трошкови материјала
Амортизација по временском методу
Трошкови радне снаге на пословима израде
Трошкови припреме
Трошкови управе

300.000 дин.
30.000 дин.
20.000 дин.
12.000 дин.
35.000 дин.

Упоредити стварну цену коштања 1 l млека у мају са планираном ценом.
Приказати поступак рада.

Заокружити број испред тачног одговора:
1.
2.
3.
4.
5.

Стварна цена коштања 1 l млека је мања од планиране за 97 динара
Стварна цена коштања 1 l млека је већа од планиране за 97 динара
Стварна цена коштања и планирана цена коштања млека су исте
Стварна цена коштања 1 литра млека је већа од планиране за 197 динара.
Стварна цена коштања 1 литра млека је мања од планиране за 197
динара.
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35.

Привредно друштво „Златан" Нови Сад, које је у систему пдв-а, примило је
фактуру бр.77 за набављени материјал на 204.000 дин. са обрачунатим пдв-ом по
општој стопи. Осигурање је плаћено по изводу бр. 23 у износу од 2.500 дин.
Фактура бр.17 за превоз гласи на 9.600 дин. са обрачунатим пдв-ом по општој
стопи. Планска набавна вредност материјала је 168.500 дин. Материјал је по
пријемници бр. 67 смештен у магацин.

/

3

Састављена је калкулација за набављени материјал.
Р. б.
1.
2.

3.
4.

ЕЛЕМЕНТИ КАЛКУЛАЦИЈЕ

Износ

Фактурна вредност
ЗТН
-Тр. осигурања
-Тр. превоза
Набавна вредност-стварна
Планска набавна вредност
Одст. план. вред. од стварне

170.000
2.500
8.000
180.500
168.500
12.000

На основу калкулације прокњижити пријем материјала у дневнику директном
методом.
Дневник
Р.б.

Бр. конта
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Опис

Дугује

Потражује
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36.

Приликом пописа робе у складишту, комисија је утврдила вишак у вредности
2.000 дин. по продајној вредности без ПДВ-а. Маржа за ову робу је 25%.
Извршити потребне обрачуне и прокњижити вишак кроз дневник.
Приказати поступак рада.

/

3

/

3

Простор за рад

Р.б.
1.

37.

Бр.конта

Дневник
Опис

Дугује

Потражује

Привредно друштво „Full home“ Чачак за јануар месец располаже следећим
подацима:
- Фактуром бр. 7 за купљену робу на износ 125. 640 (са ПДВ-ом по општој стопи)
- Фактуром бр. 5 за годишњу закупнину 120.000 (од паушалца, који није обвезник
ПДВ-а)
- Фактуром бр. 18 за превоз робе до купца на износ 24.000 (са ПДВ-ом по општој
стопи)
- Фактуром бр. 47 за ПТТ услуге 6.960 (са ПДВ-ом по општој стопи)
- За утрошену ел. енергију за јануар месец текуће године фактура није стигла, а
стање струјомера показује утрошено 2 000 КW по 8,50 дин. без ПДВ-а, а који се
обрачунава по општој стопи.
Саставити преглед трошкова за јануар.
ПРЕГЛЕД ТРОШКОВА за јануар

Простор за рад
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38.

Привредно друштво „ФАЗОН” д.о.о. Параћин на успешним контима има следеће
стање:
набавна вредност продате робе 150.000 дин, трошкови бруто зарада 160.000 дин,
трошкови доприноса на зараде на терет послодавца 25.000 дин, трошкови рекламе
10.000 дин, негативне курсне разлике 5.000 дин, губици од продаје основних
средстава 10.000 дин, приходи од продаје робе на домаћем тржишту 350.000 дин,
позитивне курсне разлике 8.900 дин, вишкови 15.000 дин, наплаћена отписана
потраживања 13.000 дин.

/

3

Саставити биланс успеха.
Биланс успеха __________________________________

Број
конта

Расход

Износ

Број
конта

Приходи

Износ

Простор за рад:
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39.

На основу Одлуке органа управљања расходоване су:
Машина А:
- Набавна вредност 270.000. дин; отписана вредност 180.000 дин.
- Процењена вредност отпадака 50.000 дин.
Машина Б :
- Набавна вредност 270.000 дин, отписана вредност 120.000 дин.
- Процењена вредност отпадака 60.000 дин.

/

4

/

4

Расходовањем које машине је остварен повољнији утицај на резултат пословања
и за колико?
Приказати поступак рада.
Простор за рад:

Повољнији утицај на резултат пословања остварен је расходовањем машине
_____ за _______________ динара.

40.

На основу података из кадровске службе ПД ''АВАЛА" д.о.о. Београд према
уговору о раду основна зарада радника Јована Јовића износи 50.000 дин, а
према подацима из радне књижице укупан радни стаж код последњег
послодавца, ПД „Авала“, износи 5 година и 4 месеца.





минули рад 0,4% по години стажа
порез на зараде 10% (неопорезиви износ је 11.604 динара)
доприноси на терет запосленог 19,9%
доприноси на терет послодавца 17,9%.

Обрачунати нето зараду за радника Јована Јовића.
Приказати поступак рада.
Простор за рад

Нето зарада радника Јована Јовића износи ______________ динара, а укупни
трошкови ПД“Авала“ за зараду Јована Јовића су ______________ динара.
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У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву
41.

Са леве стране су наведене врсте платног промета, а са десне инструменти
платног промета. На линији испред инструмената платног промета уписати број
одговарајуће врсте платног промета.
1. Безготовински

/

2

/

3

Налог за исплату
Налог за наплату

2. Готовински

Налог за пренос
Налог за уплату

42.

На основу специјализације предузећа се могу поделити на више врста. На левој
страни су дати критеријуми по основу којих се разврставају предузећа, а на десној
одређене врсте предузећа. На линији испред врсте предузећа уписати број
критеријума на основу ког је одређена врста предузећа.
Приватна предузећа
1. Карактер процеса рада

Саобраћајна предузећа
Државна предузећа

2. Својина над уложеним капиталом

Пољопривредна предузећа
Занатска предузећа
Мешовита предузећа
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