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ОБЛАСТ 1 

1. Шта је рачуноводство? 
2. Наведите екстерне кориснике рачуноводствених информација? 
3. Због чега су рачуноводствене информације значајне за: државу, кредиторе, 
добављаче, купце, инвеститоре? 
4. Наведите интерне кориснике рачуноводствених информација? 
5. Због чега су рачуноводствене информације значајне за: власнике капитала, 
менаџмент, запослене? 
6. Шта је финансијско рачуноводство и шта је основни задатак финансијског 
рачуноводства? 
7. Шта је књиговодство? 
8. Шта је управљачко рачуноводство? 
9. Шта је пореско рачуноводство? 
10. Шта је биланс стања? 
11. Како гласи основна једначина књиговодственог система? 
12. Шта је актива? 
13. Како се израчунава власнички капитал? 
14. Шта су обавезе? 
15. Наведите четири основне врсте пословних промена? 
16. Наведите основне критеријуме за груписање активе? 
17. Наведите како се деле средства према намени и укратко их објасните? 
18. Наведите како се деле средства према појавним облицима и укратко их објасните? 
19. Наведите како се деле средства према коефицијенту обрта и укратко их објасните? 
20. Наведите како се групишу извори средстава? 
21. Шта спада у сопствене изворе? 
22. Како се класификују позајмљени извори према роковима доспећа? 
23. Како се класификују позајмљени извори према облику ствари које се добијају на 
зајам? 
24. Шта су дугорочна резервисања? 
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ОБЛАСТ 2 

1. Како се могу класификовати све промене на власничком капиталу? 
2. Наведите проширену једначину књиговодственог система? 
3. Шта је биланс успеха? 
4. Шта су приходи? 
5. Шта су расходи? 
6. Да ли дивиденде представљају расходе? 
7. Шта је извештај о токовима готовине? 
8. Наведите основне категорије активности у оквиру извештаја о токовима готовине? 
9. Шта спада у токове готовине из пословних активности? 
10. Шта спада у токове готовине из инвестиционих активности? 
11. Шта спада у токове готовине из активности финансирања? 
12. Која је сврха састављања извештаја о променама на капиталу? 
13. Шта су напомене уз финансијске извештаје? 
14. Наведите квалитативне карактеристике финансијских извештаја и објасните их. 
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ОБЛАСТ 3 

1. Објасните систем двојног књиговодства? 
2. Шта је конто? 
3. Шематски приказати рачун у облику слова Т? 
4. Шта је документ? 
5. ШТа је дневник? 
6. Шематски приказати дневник? 
7. Шта је главна књига? 
8. Шта је контни оквир? 
9. Шта је контни план? 
10. Шта је закључни лист? 
11. Објасните хомогеност и интегралност као карактеристике рачуна. 
12. Како се рачуни деле према садржини? 
13. Објасните рачуне стања? 
14. Објасните активне рачуне, наведите пример активних рачуна и шематски их 
прикажите? 
15. Објасните пасивне рачуне, наведите пример пасивних рачуна и шематски их 
прикажите? 
16. Објасните активно-пасивне рачуне и наведите два типична активно-пасивна 
рачуна? 
17. Објасните рачуне успеха? 



18. Објасните рачуне расхода, наведите пример рачуна расхода и шематски их 
прикажите? 
19. Објасните рачуне прихода, наведите пример рачуна расхода и шематски их 
прикажите? 
20. Шта је сторнирање? 
21. Објасните мешовите рачуне? 
22. Како се рачуни деле према карактеру салда и објасните их? 
23. Наведите примере корективних рачуна? 
24. Како се израчунава садашња вредност? 
25. Објасните синтетичке рачуне и наведите примере ових рачуна? 
26. Објасните аналитичке рачуне и наведите примере ових рачуна? 
27. Објасните субсинтетичке рачуне? 
28. Објасните једностране рачуне? 
29. Објасните двостране рачуне? 
30. Објасните степенасти облик рачуна? 
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ОБЛАСТ 4 

1. Шта је кодекс етике? 
2. Који су основни принципи кодекса етике? 
3. Наведите основе за вредновање елемената финансијских извештаја. 
4. Опште прихваћени рачуноводствени принципи и принципи уредног књиговодства 
(прочитати пажљиво све принципе, питање ће бити у форми да се препозна одређени 
принцип) 
5. Наведите основне карактеристике дневника продаје? 
6. Наведите основне карактеристике дневника набавке? 
7. Наведите основне карактеристике дневника уплата? 
8. Наведите основне карактеристике дневника исплата? 
9. Како се могу поделити грешке у књиговодству? 
10. Објасните грешке које ремете књиговодствену једначину? 
11. Објасните грешке које ремете квантитативне односе између књига? 
12. Објасните грешке које се појављују као инвентарне разлике? 
13. Наведите и објасните начине исправљања погрешних књижења? 
14. Објасните разлику између обичног и делимичног сторна? 
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ОБЛАСТ 5 

1. Шта је пословни циклус? 
2. Шта је књиговодствени циклус? 
3. Наведите друштва лица и друштва капитала? 
4. Шта је предузетник? 
5. Како власници инокосних ентитета одговарају за своје обавезе? 
6. У ком облику се може појавити улог предузетника и како се ти улози рефлектују на 
његов капитал? 
7. Које су основне карактеристике личног рачуна власника? 
8. Шта је ортачко друштво? 
9. Како ортаци одговарају за своје обавезе? 
10. У ком облику се може појавити улог ортака? 
11. Које су основне карактеристике личног рачуна ортака? 
12. Како за обавезе одговара комплементар а како командитор? 
13. Шта су ДОО? 
14. Како чланови доо одговарају за своје обавезе? 
15. У ком облику се могу појавити улози чланова ДОО и како се ти улози рефлектују 
на Уделе? 
16. Наведите основне карактеристике неуплаћених уписаних удела? 
17. Шта је акционарско друштво? 
18. Како акционари одговарају за своје обавезе? 
19. У ком облику се могу појавити улози акционара? 
20. Објасните разлику између отворених и затворених акционарских друштава? 
21. Шта су акције? 
22. Наведите основне врсте акција и објасните их? 
23. Шта је ажио а шта дисажио? 
24. Шта спада у сопствени капитал акционарског друштва? 
25. Како се може повећати а како смањити сопствени капитал акционарског друштва? 
26. Шта је деноминација акција? 
27. Шта је и како се израчунава тржишна капитализација? 
28. Шта је задруга? 
29. Које су најзначајније врсте позајмљених извора? 
30. Шта су дугорочне обавезе и шта спада у дугорочне обавезе? 
31. Шта је ануитет? 
32. Шта су обвезнице? 
33. Шта је односно како се одређује продајна вредност обвезница? 
34. Шта је лизинг? 
35. Шта је финансијски лизинг? 
36. Шта је оперативни лизинг? 
37. Шта су краткорочне обавезе и шта спада у краткорочне обавезе? 



38. Наведите најчешће врсте дугорочних резервисања? 
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