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1 1.За који период се односи фискална година:
Одговор

1 Период од 01.01 до 31.12. текуће године

2 Период од 31.03 текуће године до 31.03. наредне године
3 Период од 01.01 до 31.03. текуће године

2 Могу ли буџетски корисници стварати и извршавати обавезе које нису планиране у Буџету:
Одговор

1 Буџетски корисници могу стварати и извршавати обавезе које нису планиране у буџету

2 Буџетски корисници не могу стварати нити извршавати обавезе које нису планиране у буџету
3 Буџетски корисници могу стварати али не могу извршавати обавезе које нису планиране у буџету све до момента
планирања
3 Гдје се евидентирају пословне активности из Буџета
Одговор

1 У Главној књизи Трезора
2 У Помоћним књигама Трезора

3 У Главној књизи Трезора и Помоћним књигама Трезора
4 У којем моменту ће Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ покренути поступак измјене и допуне Буџета у случају
одступања од планираних прихода
Одговор

1 Ако је одступање остварених од планираних прихода више од 10%

2 Ако је одступање остварених од планираних прихода више од 5%
3 Ако је одступање остварених од планираних прихода до 20%
5 Када започиње извршење Буџета
Одговор

1 Извршење Буџета започиње издавањем налога Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ који одобрава Директор
Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ
2 Извршење Буџета започиње издавањем налога Централизованог органа за набавке

3 Извршење Буџета започиње издавањем налога Буџетског корисника који одобрава Руководилац буџетског корисника
6 Ко одлучује о кориштењу средстава текућих резерви за извршење хитних и непредвиђених издатака:
Одговор

1 Скупштина Брчко дистритка БиХ на приједлог Владе
2 Влада Брчко дистрикта БИХ
3 Дирекција за финансије Брчко дистритка БИХ

7 Ко доноси рјешење о враћању погрешно или више уплаћених прихода у буџет?
Одговор

1 Рјешење доноси буџетски кроисник на приједлог Дирекције за финансије Брчко дистрикта БИХ
2 Рјешење доноси Трезор и Пореска управа Брчко дистритка БИХ
3 Рјешење доноси Градоначелник Брчко дистрикта БИХ

8 Од чега се састоји "Једиинствени рачун Трезора"?
Одговор

1 Депозитних рачуна, рачуна за инвестирање и заштиту средстава, трансакционих рачуна и рачуна за посебне намјене
2 Од трансакционог рачуна
3 Од рачуна за посебне намјене

Страна 1 од 4

9 За који период вриједи буџет капиталних потреба?
Одговор

1 За период фискалне године
2 За период од двије године
3 За период од три године, укључујући фискалну години у којој су та средства распоређена

10 Што чини Дирекцију за финансије Брчко дистритка БИХ
Одговор

1 Уред Директора Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ, Трезор и Пореска управа Брчко дистрикта БиХ

2 Уред директора Дирекције за финансије Брчко дистритка БИХ и Трезор
3 Уред директора Дирекције за финансије Брчко дистритка БиХ и Пореска управа Брчко дистритка БИХ

11 Што је модифицирано начело расход?
Одговор

1 Расходи настају у тренутку плаћања настале обавезе

2 Расходи настају у тренутку када је обавеза за плаћање настала без обзира да ли је извршено плаћање
3 Расходи настају у тренутку издавање фактуре од стране добављача или извршиоца радова
12 12.Што је Иницијална банка у обављању платне трансакције
Одговор

1 Је банка која прими последњи налог за плаћање у платној трансакцији

2 Је банка примаоца преко које се врши трансакција
3 Је банка која прими налог за плаћање којим се извршава платна трансакција
13 13.Шта су пословне књиге у Рачуноводству:
Одговор

1 Су једнообразовне евиденције о стању промјена на имовини, обавезама, капиталу, приходима и расходима правне
особе
2 Су евиденције о стању прихода и расхода
3 су евиденције о стању имовине

14 Што чине пословне књиге?
Одговор

1 Дневник
2 Дневник, Главна књига и помоћне књиге
3 Помоћне књиге

15 15.Што је Главна књига?
Одговор

1 Системска књиговодствена евиденција промјена насталих на финансијском положају и успјешности пословања,
односно промјена насталих на имовини, обавезама, капиталу, расходима, приходима и резултату пословања и
ванбилансне евиденције
2 Пословна књига у коју се уносе књиговодствене промјене, хронолошки, према временском редослиједу њиховог
настанка

3 Аналитичка евиденциа која се води за нематеријална средства, постројења и опрему, инвестиционе некретнине,
дугорочне финансијске пласмане, залихе, потраживања, готовину и готовинске еквиваленте, обавезе, капитал и друго
16 16.Од чега се састоји Главна књига:
Одговор

1 Билансне и изванбилансне евиденције
2 Билансне евиденције

3 Изванбилансне евиденције
17 17.Колико се чувају књиговодствене исправе на основу који се уносе подаци у Дневник и Главну књигу
Одговор

1 Најмање 2 године
2 Најмање 7 година

3 Најмање 11 година
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18 18.Колико се чувају књиговодствене исправе на основу који се уносе подаци у Помоћне књиге:
Одговор

1 Најмање 7 година
2 Најмање 2 године
3 Најмање 5 година

19 19.Када почиње тећи рок за чување књиговодствених исправа и пословних књига
Одговор

1 Задњи дан пословне године на коју се односе пословне књиге

2 Од момента уноса књиговодствене исправе
3 Од 01.01. пословне године за коју се односе пословне књиге

20 20.У којем периоду је надлежни Сектор Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ дужан протестирати банковну
гаранцију која обезбијеђује исплаћени аванс
Одговор

1 5 дана прије истека рока банковне гаранције
2 На дан истека рока банковне гаранције

3 1 дан прије истицања рока банковне гаранције
21 21.Да ли су Буџетски корисници који се финансирају у потпуности или претежно из Буџета Брчко дистрикта БиХ обавезни
прибављати Мишљење Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ чија вриједност набавке прелази 15.000,00 КМ
Одговор

1 Могу прибављати Мишљење Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ

2 Нису обавезни прибавити Мишљење Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ
3 Обавезни су прибавити Мишљење Правобранилаштва Брчко дистрикта БиХ

22 22.Када уговорни орган у поступку набавке захтијева да се понуда гарантира одговарајућом гаранцијом за озбиљност
понуде
Одговор

1 Када је вриједност набавке 100.000,00 КМ и више
2 Када је вриједност набавке 70.000,00 КМ

3 Када је вриједност набавке 50.000,00 КМ
23 Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ доставља нацрт буџета за сљедећу годину Влади Брчко дистрикта до
Одговор

1 15.септембра текуће године
2 15 децембра текуће године

3 15 марта текуће године
24 Ко је одговоран за законитост, ефикасност и економично располагање одобреним буџетским средствима:
Одговор

1 Дирекција за финансије Брчко дистритка БИХ
2 Буџетски корисници и ванбуџетски фондови

3 Скупштина Брчко дистритка БИХ
25 Ко доноси одлуку о пивременом финансирању?
Одговор

1 Градоначелник Брчко дистиртка БИХ
2 Влада Брчко дистритка БИХ
3 Скупштина Брчко дистрикта БиХ

26 Којим законом се успоставља Дирекција за финансије Брчко дистрикта БиХ
Одговор

1 Законом о Трезору Брчко дистритка БИХ
2 Законом о Пореској управи Брчко дистрикта БИХ
3 Законом о Дирекцији за финансије Брчко дистрикта БИХ
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27 Ко доноси законе из области финансија за Брчко дистрикт БИХ
Одговор

1 Влада Брчко дистиркта БИХ
2 Дирекција за финансије Брчко дистрикта БИХ
3 Скупштина Брчко дистиркта БиХ

28 Што је конвертибилна марка?
Одговор

1 Новчани износ којим се врши плаћање

2 Домаћа валута БиХ коју је издала Централна банка
3 Средства плаћања које је издала Европска банка

29 Што је буџетски календар?
Одговор

1 Одговарајући акт Дирекције за финансије Брчко дистиркта БИХ са утврђеним кључним захтјевима и роковима за
припрему документа оквирног буџета и годишњег буџета
2 Низ одговарајући аката Владе Брчко дистрикта БиХ за доношење буџета

3 Програм активности Дирекције за финансије Брчко дистрикта БиХ за доношење буџета
30 У платним трансакцијама појам „Цредит-трансфер“ је:
Одговор

1 Платна трансакција коју иницира повјерилац дајући инструкцију банци повјериоца да на основу дужниковог
овлаштења изврши наплату са рачуна дужника
2 Платна трансакција коју иницира дужник издавањем налога за плаћање својој банци те давањем инструкције за
пријенос средстава са рачуна дужника повјериоцу, односно на његов рачун
3 Платна трансакција коју иницира дужник издавањем налога за плаћање својој банци те давањем инструкције за
пријенос средстава са рачуна повјериоца дужнику, односно на његов рачун
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