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Попуњава испитна комисија 
 

СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ 

ПОСТИГНУТ  
БРОЈ БОДОВА  

Постигнут број бодова Успех 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

ОЦЕНА _______________(    ) 75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 - 100 одличан (5) 

 

Чланови испитне комисије: 

Датум прегледа теста: ______________________ 
1.   

2.   

3.   
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У следећим задацима заокружити број испред траженог одговора 
 

1.     Mонетa је:  
 
1. Први облик папирног новца тј. новца који замењује злато у  
    оптицају.   
2. Новац искован од племенитог метала  чији облик, квалитет, тежину и 

назив одређује држава. 
3. Папирни новац , чији облик,  квалитет и назив одређује држава, тј.новац који          
    замењује злато у оптицају.  

 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

2.  Средствима са штедне књижице, могу располагати: власник, овлашћено лице,за 
малолетно лице - родитељ уписан на књижици или законски заступник,за лице под 
старатељством - старатељ на основу решења.ако штедна књижица гласи: 
 

1. на доносиоца 
2. на име  
3. на доносиоца уз шифру 

 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

3.  Издвојити сличности између наведених случајева: када је оштећена или неуредна, 
када дође до промене имена или презимена, када захтев власник или према 
оцени запосленог банке, када се описмени улагач  
 
 

1. врши се корекција штедне књижице 
2. врши се корекција приступнице 
3. врши се замена штедне књижице  
4. печатира и потписује банкарски службеник 

 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

4.  У коју групу банкарских послова спада кредит одобрен физичком лицу ?  
 

1. активни 
2. пасивни 
3. неутрални 

 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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5.  Банкарски ризици су: 
 

1. валутни ризик, трансакциони ризик, ризик земље, тржишни ризик 
2. кредитни, каматни, валутни ризик и ризик ванбилансних позиција банке 
3. ризик ликвидности, кредитни, каматни и валутни ризик, oперативни 

ризик 
4. ништа од наведеног. 

 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

6.  Међу понуђеним одговорими наћи и заокружити број испред  нетачаног: 
 
Потенцијални губици банке су: 
 

1.   очекивани губитак или просечан годишњи губитак 
2.   текући губитак 
3.   неочекивани или максимални губитак 
4.   изузетан или катастрофални губитак 

 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

7.  Пасива биланса стања предузећа се састоји од: 
 

1. сталне имовине и обавеза 
2. сталне и обртне имовине 
3. сопственог капитала и обавеза 
4. обавеза и туђег капитала 
 

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

8.  Клијент који нема наследника је преминуо пре отплате потрошачког кредита. За 
одобрени кредит банка није тражила жиранта. Преостали дуг ће отплатити: 
 

1. Референт који је обрађивао кредитни захтев 
2. Држава ће преузети обавезу отплате преосталог дуга 
3. Отплата преосталог дуга иде на терет банке 

 
За један тачан и ниједан нетачан  одговор 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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9.  Девалвацијом динара се: 
 

1. подстиче увоз, који постаје јефтинији, а дестимулише извоз (и опада 
девизни прилив), чиме се погоршава трговински и платни биланс земље.  

2. подстиче извоз (и расте девизни прилив), а дестимулише увоз, који постаје  
скупљи, чиме се погоршава трговински и платни биланс земље.  

3. подстиче увоз, који постаје јефтинији, а дестимулише извоз (и опада 
девизни прилив), чиме се побољшава трговински и платни биланс земље. 

4. подстиче извоз (и расте девизни прилив), а дестимулише увоз, који 
постаје  скупљи, чиме се побољшава трговински и платни биланс 
земље. 

5. подстиче увоз и дестимулише извоз, због чега је спроводе земље са 
суфицитом спољнотрговинског биланса. 

 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 2 бодa; 
Све остало 0 бодова.  

 

 / 2 

 

 

10.  Основне функције Народне банке Србије су наведене у следећим групама. 
Заокружи број испред тачног одговора. 
 

1. Да утврђује и спроводи монетарну политику, утврђује и води политику 
курса динара и утврђује и спроводи фискални систем и фискалну 
политику; 

2. Да чува и управља девизним резервама, да чува и одржава равнотежу 
буџета и издаје новчанице и ковани новац; 

3. Да утврђује и спроводи монетарну политику, утврђује и води 
политику курса динара и издаје новчанице и ковани новац. 

       
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 2 бодa; 
Све остало 0 бодова.  

 

 / 2 

 

 

11.  Кредитна мултипликација представља: 
 
1. процес који утиче на повећање депозита, али не и на формирање новог 

кредитног потенцијала. 
2. ланчани процес креирања депозита и кредита у банкама. 
3. процес који утиче на повећање кредитног потенцијала, јер се 

одобравањем кредита комитентима (клијентима) формирају нови 
депозити. 

4. процес који не утиче на повећање кредитног потенцијала. 
5. процес који утиче на повећање кредитног потенцијала, али не и на 

формирање нових депозита. 

 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бодa; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова.  

 

 / 2 

 

 

У следећим задацима заокружити бројеве испред тражених одговора 
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12.  Резервни кључеви  од трезора или касе „ Статус банке“ у Крагујевцу, запечаћени и 
потписани од стране сакључара могу да се приме на чување у: 
 

1. Другој пословној банци у Крaгујевцу 
2. Трезору Народне банке Србије 
3. Другој пословној банци у Београду 
4. Експозитури исте банке у Београду 
5. Пошти 1 у Крагујевцу 
6. Експозитури исте банке у Крагујевцу 

 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бодa; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова.  

 

 / 2 

 

 

13.  Правила у вези са путничким чековима су: 
 

1. Могу се употребити искључиво за подизање готовине. 
2. Благајник банке, клијенту исплаћује динарску противвредмност износа на 

чеку имањену за износ провизије, која је дефинисана пословном 
политиком Банке и издаје рачун, као доказ о изврешној трансакцији. 

3. Могу се употребити за плаћање робе и услуга и подизање готовине. 
4. Дневни лимит за исплату је 100,00 евра. 
5. За откуп путничких чекова, банка не наплаћује провизију. 

 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бодa; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова.  

 

 / 2 

 

 

14.  Kритеријуми за поделу кредита су: 
 

1. према структури 
2. према повериоцу 
3. према опису 
4. према року трајања 
5. према употреби 
6. према политичкој  намени 
7. према могућности обезбеђења 
8. према плаћању камате 

 
За 4 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова; 
За 2 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
За 1 тачна и ниједан нетачан одговор 0,5 бодовa; 
Све остало 0 бодовa. 

 

 / 2 

 

 

15.  Акције сматрају ризичнијим хартијама од вредности од обвезница, зато што: 
 

1. Купујући је постајете финансијер шредузећа 
2. Тржишна вредност акција је променљива  
3. Учествујете у управљању предузећем 
4. Имају рок доспећа 
5. Дивиденда зависи од пословног резултата предузећа 

 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бодa; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова.  

 

 / 2 
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16.  Системи међународних плаћања су: 
 

1. асигнација 
2. слободна девизна плаћања 
3. цесија 
4. клиринг  
5. компензација 
6. слободна динарска плаћања 

 
За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бодa; 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бод; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бодова; 
Све остало 0 бодовa. 

 

 / 3 

 

 

17.  Предузеће преузима обавезе овером административне забране.  
    

1. Да ће на захтев банке обуставити зараду у висини месечне рате 
2. Да обавести банку када клијент узима нови кредит 
3. Да ће поступити по писменом обавештењу банке, када је реч о 

промени  месечне рате. 
4. Да забрану неће обуставити до добијања писменог обавештења од 

стране банке, да је      
            кредит у потпуности исплаћен. 

5. Да писмено обавести банку о смањењу зараде клијента 
6. Да обустави исплату кредита на усмени захтев клијента 

 
За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бодa; 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бод; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бодова; 
Све остало 0 бодовa. 

 

 / 3 

 

 

 

 

18.  Банкарски послови се према функционалном критеријуму деле на: 
 

- послове мобилизације и концентрације средстава 
- кредитне послове 
- комисиoне послове 
- сопствене ( властите ) послове 

 
За тачан одговор 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

19.  Средства зајмопримца којима он на основу уговора о кредиту, у одређеном 

проценту учествује у финансирању кредита који му је потребан представљају 

учешће. 

 

За тачан одговор 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

Допунити следеће реченице и табеле 
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20.  Предузеће „Лавиринт“, из Крагујевца производи текстилне производе. Услед 
тешкоћа са наплатом потраживања од продатих производа, предузеће не може да 
измири своје текуће обавезе према повериоцима и запосленим радницима. 
Подноси захтев банци, за одобравање краткорочног кредита. 
Допуни следећу реченицу: 
 
Функција  овог кредита је кредит за континуитет (ликвидност) производње. 
 
За тачан одговор 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

21.  Величина стопе приноса на сопствена средства (ROE) зависи од ефикасности 

управљања трошковима и од ефикасности коришћења сопствених средстава. 

 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода.; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

22.  Показатељи активности, односно ефикасности управљања имовином и изворима 
финансирања предузећа су: 
 

1. Рацио обрта укупне пословне имовине, 
2. Рацио обрта капитала, 
3. Рацио обрта текуће (обртне) имовине, 
4. Рацио обрта залиха, 
5. Рацио обрта потраживања од купаца  
6. Рацио обрта обавеза према добављачима 

 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода.; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

23.  Основни циљ Светске банке је финансирање пројеката, који су значајни за 

националну економију, а за које није заинтересован приватни капитал.Разлог је 

недовољна профитабилност, с обзиром да су у питању већи износи, те самим 

тим и већи ризици. 

 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода.; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

24.  Благајник банке, у току радног времена, пружи услуге великом броју комитената, 
даје разне информације и ради са великом сумом новца. Да би успешно обављао 
веома сложен посао, радно место мора припремити пре него што дођу клијенти. 
 
Банка опрема благајника, да би имао одговарајуће услове за рад са странкама:  

благајничком касетом, благајничким бројем и благајничким печатом. 

 
За потпуно тачно допуњену реченицу 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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25.  Израчунати вредности валута. 
 
Листа девизних курсева водећих светских валута, према динару на дан 
02.03.2012. 
 

Средњи курс за 1 новчану јединицу EUR CHF USD GBP 

Вредност у РСД 110,98 91,05 83,37 132,33 

 
1. 1 $ = ________________ EUR 
2. 1 £ = ________________ EUR 
 

Простор за рад: 

1. 83,37 : 110,98 = 0,75 EUR 
2. 132,33 : 110,98 = 1,19 EUR 

 

 
1 $ = 0,75 EUR (83,37 : 110,98)   
1 £ = 1,19 EUR (132,33 : 110,98) 

 
За 2 тачна и ниједан нетачна одговор 2 бодa; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

26.  У савременим условима пословања постоје три система међународних плаћања: 
 

1. слободна девизна плаћања 

2. клириншка плаћања  

3. плаћања путем компензација 
 

За 2 тачна и ниједан нетачна одговор 2 бодa; 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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27.  У табели су наведене четири ситуације које се свакодневно дешавају у банци. 
Одреди који инструмент платног промета се користи за конкретну ситуацију и ком 
виду платног промета припада конкретна ситуација. Попуни празна места у 
таблици. 

 

Ситуације 
Инструмент 

платног промета 
Вид платног промета 

Власник СТР „Суза“ уплаћује 
дневни пазар у динарима. 

Налог за уплату Готовински вид ПП 

Овлашћено лице предузећа 
„Полет“ жели да наплати своја 
потраживања од предузећа 
„БИГЗ“. 

Налог за наплату 
Безготовински вид 

ПП 

Предузеће „Прима“ измирује 
обавезу по фактури бр.477 

Налог за пренос 
Безготовински вид 

ПП 

Петар Поповић подиже 
аконтацију за службени пут по 
налогу овереном од стране 
овлашћеног лица. 

Налог за исплату Готовински вид ПП 

 
За 4 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода. 
За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова. 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова. 
Све остало 0 бодовa. 

 

 / 3 

 

 

28.  Предузеће „Мода“, у којем си ти запослен као референт купује текстил из Италије 
са обавезом плаћања 100.000,00 ЕUR у року од 90 дана. Претпоставимо да је спот 
(тренутни) курс 1 ЕUR = 86,50 РСД.  У том периоду може доћи до промене курса, 
па ће се власник предузећа „Мода“ заштити на тај начин што ће уговорити 90-
дневни форвард са  банком по цени од 1 ЕUR = 88,00 РСД.  
Израчунај уместо власника предузећа „Мода“ празна поља  у табели,  у случају 
варирања курса. 
 

1 ЕUR= 86,50 87,00 88,00 89,00 

Трошкови увоза, 
без форварда 

8. 650. 000,00 8. 700. 000,00 8. 800. 000,00 8.900.000,00 

Трошкови увоза, 
са форвардом 

8. 800. 000,00 8. 800. 000,00 8. 800.000,00 8.800.000,00 

Добитак~губитак 
предузећа 

- 150. 000,00 - 100. 000,00 0 + 100.000,00 

 
За потпуно тачно попуњену табелу 3 бода; 
За 2 тачно попуњена  реда у табели 2 бода; 
За 1 тачан попуњен ред у табели 1 бод; 
Све остало 0 бодова 

 

 / 3 
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29.  Дата је табела са четири типа промена. У празне ћелије табеле, уписати да ли и у 
ком смеру  наведене промене утичу на активу и пасиву биланса предузећа. 
 

Тип промене Актива Пасива 

1. Улагања капитала, од 
стране оснивача 

Повећање Повећање 

2. Враћање капитала 
оснивачу 

Смањење Смањење 

3. Наплата потраживања Повећање и смањење Непромењено 

 
За 6 тачних  и ниједан нетечан одговор 3 бода; 
За 5 тачних  и ниједан  нетачан одговор 2,5 бодова; 
За 4 тачна и ниједан  нетачан одговор 2 бода; 
За 3 тачна и ниједан  нетачан одговор 1,5 бодова; 
За 2 тачна и ниједан  нетачан одговор 1 бод. 
За 1 тачан и ниједан  нетачан одговор 0,5 бодова. 
Све остало 0 бодова 

 

 / 3 

 

 

У следећим задацима сажето написати одговор 
 

30.  Tри основне функција Централне банке су: 
 

1. Вођење монетарне политике 
2. Зајмодавац у последњој инстанци (одржање ликвидности система) 
3. Супервизорска или контолна функција 

 
За тачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова  

 

 / 1 

 

 

31.  Ликвидност се најчешће дефинише као способност предузећа да расположивим 
ликвидним средствима, у року, може измирити своје доспеле обавезе према 
повериоцима. 
  
Објасни шта је неопходно да би се постигла и одржавала ликвидност предузећа. 
 
Да би се постигла и одржавала ликвидност предузећа, потребно је 

временски и вредносно  ускладити расположива новчана средства и 

обавезе.  

 
За потпуно тачан одговор  2 бода; 
Све остало 0 бодовa 

 

 / 2 

 

 

32.  Навести најмање две предности улагања новца у обичне акције, у односу на 
обвезнице. 

 

1. Власници акција су сувласници предузећа, а не кредитори, као код 

обвезница. 

2. Износ могуће дивиденде може бити много већи од камате на 

обвезнице, јер зависи од оствареног пословног успеха акционарског 

друштва. 

3. Власник акције има право управљања и контроле рада акционарског 

друштва. 

 
За најмање два тачна одговора 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 



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

 Страна 10 од 17 

 

 

33.  Запослен си у „Еко банци“, у Чачку, на позицији банкарског службеника – сектор 
становништво. У банку ти долази клијент Милица Станић, која се представља као 
удовица и као овлашћено лице и тражи исплату са текућег рачуна преминулог 
супруга. Од документације подноси своју чековну картицу, умрлицу и своју личну 
карту.  
 
Објасни Милици Станић да ли има право да јој буде исплаћен износ са текућег 
рачуна. 
 
Милица Станић нема право на испату са текућег рачуна преминулог супруга, 

зато што се смрћу власника (покојника) овлашћење аутоматски гаси. 

 
За потпуно тачан одговор 2 бода; 
Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

34.  Број текућег рачуна правног лица „Нама“ ,из Ниша, у платном промету је: 
 
           3550 – 12345  – 7 
Идентификовати кључне грешке. 
 
Прва група бројева мора да има три цифре, а трећа група бројева две цифре. 
 
За потпуно тачан одговор 2 бодa; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

35.  Запослени у „Аграр банци“, у Врању, на пијаци свакодневно купују воће од 
пољопривредног произвођача Дарка Игњића. Плаћање воћа се врши искључиво 
готовим новацем, па произвођач код куће чува већу количину готовине. Као један 
од запослених у „Аграр банци“, потребно је да Дарку укажеш на неке проблеме 
које доноси такав начин пословања. 
 
Идентификуј  ризике које носи са собом чување готовине код куће. 
 
Ризик од крађе и ризик од обезвређивања новца (инфлације). 
 
За потпуно тачан одговор 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

36.  Предузеће СЗР „Аларм“, из Суботице одлучило је да прошири асортиман својих 
производа. У недостатку сопствених средстава затражило је инвестициони кредит 
за опрему од „СМБ банке“, чији си ти службеник. Као покриће за кредит банка 
тражи залагање непокретне имовине - хипотеку. За ту сврху, предузеће СЗР 
„Аларм“ искористиће зграду и опрему у којој је смештен један од погона тог 
предузећа. 

 
Утврди шта ће све бити покривено из остварене тржишне вредности у случају 
активирања хипотеке и продаје непокретности. 
 
Уколико дође до активирања хипотеке из тржишне вредности продате 

непокретности треба да се надокаде: неотплаћена главница, камате (редовне 

и затезне), трошкови аукције, судски  и остали трошкови. 

 

За потпуно тачан одговор 3 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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37.  Запослен си у „Еко банци“, у Чачку, на позицији банкарског службеника – сектор са 
правним лицима. Достављају ти налог за пренос на обраду, уредно попуњен на 
износ од 110.000,00 динара. Увидом у картон депонованих потписа, уочаваш да је 
налог оверен и потисан од стране овлашћеног лица, које може само ограничено 
располагати средствима са текућег рачуна и то до висине 100.000,00 динара.  
 
Oбразложи да ли се налог може реализовати, па посаветуј клијента о даљим 
корацима. 
 
Налог се не сме реализовати, јер је оверен потписом овлашћеног лица, које 

има ограничење на располагање средствима, до износа 100.000,00 динара.  

Обавестићу клијента банке и предложићу му да достави нови налог, са 

потписом овлашћеног лица, које има право располагања на већи износ 

средстава.  

 

За потпуно тачан одговор 4 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 4 

 

 

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

38.  Запослен си у „СМБ банци“ у сектору послова са правним лицима.  Наш клијент, 
предузеће „БС“ из Суботице, има неизмирене обавезе према домаћем партнеру. 
Обавезе доспевају, а наш клијент предузеће „БС“ нема довољно средства на свом 
динарском рачуну. Потребна средства предузеће ће обезбедити продајом 1.000,00 
евра са свог девизног рачуна. 

 
КУРСНА ЛИСТА  

 Куповни Продајни Средњи 
Куповни за 
ефективу 

Продајни за 
ефективу 

ЕUR 110,69 111,36 111,02 110,70 111,40 

CHF 91,56 91,11 91,84 91,60 91,20 

USD 84.91 85,42 85,17 85,00 85,50 

                  
Израчунај колико динарских средстава ће добити предузеће при продаји девиза. 
Прикажи поступак рада. 
 
Простор за рад: 

 
 
110,69   X  1. 000,00 = 110.690,00 
 

 
Одговор: Предузеће ће добити 110.690,00 динара 
 
За тачан резултат  уз приказан поступак рада 1 бод ; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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39.  Израчунати стопу приноса на сопствена пословна средства. Приказати поступак 
израчунавања.  
 
БИЛАНСИ СТАЊА 

Р.бр. Опис 01.01.2011. 31.12.2011. 

 АКТИВА   

1. Фиксна средства 190,00 200,00 

 1.1. Набавна вредност фиксних средстава 250,00 270,00 

 
1.2. Исправка вредности фиксних 
средстава 

60,00 70,00 

2. Залихе 40,00 100,00 

 2.1. Материјал 10,00 30,00 

 2.2. Полупроизводи 15,00 50,00 

 2.3. Готови производи 15,00 20,00 

3. Потраживања 110,00 150,00 

4. Готовина 80,00 50,00 

5. Обртна средства (2+3+4) 230,00 300,00 

 УКУПНА АКТИВА (1+5) 420,00 500,00 

    

 ПАСИВА   

1. Сопствени капитал 230,00 250,00 

2. Дугорочни кредити 80,00 100,00 

3. Краткорочне обавезе 110,00 150,00 

 3.1. Краткорочни кредити 60,00 80,00 

 3.2. Обавезе према добављачима 50,00 70,00 

4.  Позајмљени капитал (2+3) 190,00 250,00 

 УКУПНА ПАСИВА (1+4) 420,00 500,00 

 
БИЛАНС УСПЕХА 

Р.бр. ПОЗИЦИЈА 31.12.2011. 

I ПРИХОДИ 400,00 

II РАСХОДИ  360,00 

 1. Пословни расходи 330,00 

     1.1. Материјални трошкови без амортизације 200,00 

     1.2. Амортизација 10,00 

     1.3. Нематеријални трошкови 10,00 

     1.4. Бруто зараде 110,00 

 2. Расходи финансирања 20,00 

 3. Ванредни расходи 10,00 

III ДОБИТ ПРЕ ОПОРЕЗИВАЊА 40,00 

 4. Порез на добит 16,00 

IV ДОБИТ ПОСЛЕ ОПОРЕЗИВАЊА (НЕТО ДОБИТ) 24,00 

 
Простор за рад: 
 

((24,00 / 240,00) x 100) = 10% 
 

 
Стопа приноса на сопствена пословна средства (RОЕ)  је 10%. 
 
За тачан резултат уз  приказан поступак рада 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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40.  Израчунати  стопу приноса на укупна пословна средства. Приказати поступак 
израчунавања.  
 
Компаративни биланс стања предузећа „Звезда“  

Р.бр. Опис 31.12.2007. 31.12.2008. 

1. АКТИВА   

 Обртна средства   

 1.1. Готовина 24.000,00 20.000,00 

 1.2. Купци 80.000,00 90.000,00 

 1.3. Залихе 66.000,00 80.000,00 

 Укупно 170.000,00 190.000,00 

2.  Основна средства   

 2.1. Набавна вредност 310.000,00 350.000,00 

 2.2. Исправка вредности 50.000,00 70.000,00 

 2.3. Садашња вредност 260.000,00 280.000,00 

3.  УКУПНА АКТИВА (1+2) 430.000,00 470.000,00 

    

 ПАСИВА   

4.  Краткоричне обавезе   

 4.1. Укалкулисане обавезе 13.000,00 25.000,00 

 4.2. Добављачи 35.000,00 40.000,00 

 4.3. Краткорочни кредити 22.000,00 15.000,00 

 Укупно 70.000,00 80.000,00 

5.  Дугорочни дугови 130.000,00 150.000,00 

6.  УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ (4+5) 200.000,00 230.000,00 

7.  Сопствени извори – почетна улагања 160.000,00 160.000,00 

8.  Акумулирани добитак 70.000,00 80.000,00 

9.  Укупно 230.000,00 240.000,00 

10.  УКУПНА ПАСИВА 430.000,00 470.000,00 

 
Биланс успеха предузећа „Звезда“ 

Позиција 31.12.2008. 

Приходи од реализације,нето               370.000,00 

   - Цена коштања реализованих производа               230.000,00 

Бруто добитак               140.000,00 

   - Трошкови продаје                 31.000,00 

   - Трошкови управе и администрације                 40.000,00 

   - Трошкови амортизације                 20.000,00 

Пословни добитак                 51.000,00 

   - Финансијски расходи                   5.300,00 

Добитак пре опорезивања                 45.700,00 

   - Порез на добитак                 17.200,00 

Нето добитак                 28.500,00 

 
Простор за рад: 
 

((28.500,00 / 450.000,00) x 100) = 6,33%                                 

 
  Стопа приноса на укупна пословна средства (RОА) износи 6,33%.       
 
За тачан резултат уз приказан поступак рада 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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41.  Запослен си у „Глобал банци“  као финансијски саветник. Најављена је мера за 
следећу пословну годину од стране Народне банке Србије да ће повећати стопу 
обавезних резерви са 35% на 40%. Планирани финансијски потенцијал „Глобал 
банке“ је 1.000.000.000,00 динара. 
Израчунај и објасни како ова мера Народне банке Србије утиче на „Глобал банку“ 
за наредну пословну годину . 
  

 
1. 000. 000. 000,00   X   35%   =    350. 000. 000,00 
1. 000. 000. 000,00   X   40%   =    400. 000. 000,00 
 

 

 
Кредитни потенцијал банке се смањује са 650. 000. 000,00 на 600. 000. 

000,00 динара 

Са стопом од 35% ,кредитни потенцијал банке је 650. 000. 000,00 динара. 

Са просечном каматном стопом од 10% приход банке је  65. 000. 000,00 

динара. 

 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода; 
Све остало 0 бодова  

 

 / 3 

 

 

42.  Запослен си у предузећу „Термоизолација“ као финансијски саветник.  Менаџер 
предузећа планира улагање у куповину акција предузећа „Мивапром“. Тренутна 
тржишна цена акција овог предузећа је 300,00 динара.  
 

„Мивапром“ 2005. година 2006. година 2007. година 

Дивиденда по једној 
акцији 

120 динaра 130 динара 125 динара 

Тржишна каматна 
стопа 

12% 10% 10% 

 
Менаџер од тебе тражи да израчунаш реалну вредност акције и даш свој суд  о 
његовим намерама. Прикажи поступак рада, а одговор образложи. 
 

         Дивид1               Дивид2               Дивид3 
П =                           +                  2   +                      3       
           ( 1+ р)                   ( 1 + р )                ( 1 + р ) 
 

     
                120             130 125 
П =                        +                      2   +                   3 = 107,14 + 107,44 + 
93,91  
         ( 1+ 12%)        ( 1 + 10% )          ( 1 + 10%) 
 
=  308,5  

 

 
Када је реална вредност акција  (П) већа од њене тренутне тржишне цене  

треба очекивати повећање тржишне цене, а тиме би предузеће профитирало. 

Намера менаџера да купи акције предузећа „Мивапром“ је исправна, зато 

што је вредност акција „Мивапром“ на тржишту потцењена (реална вредност 

је већа од тржишне вредности). 

 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 4 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 4 
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43.  Запослен си у предузећу „Biznis Group”. Менаџер предузећа ти је дао податке из 
два сукцесивна биланса успеха. Његова предвиђања су да ће у 2011. години доћи 
до смањења у приходима од продаје, за 10%, у односу на 2009. Годину 
 
Попунити  недостајуће податке за 2011. годину и израчунати  стопу пословног 
добитка у свакој години. 
 

 2009. година 2010. година 2011. година 

Приходи од продаје 40.000,00 44.000,00 36.000,00 

Трошкови варијабилни 20.000,00 22.000,00 18.000,00 

Трошкови фиксни 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Пословни добитак 10.000,00 12.000,00   8.000,00 

 
Простор за рад: 

10.000,00 / 40.000,00 = 0,25 
 
12.000,00 / 44.000,00 = 0,27 
 
8.000,00 / 36.000,00 = 0,22 

 
Стопа пословног добитка у 2009. години је  0,25 или 25%. 
 
Стопа пословног добитка у  2010. години је 0,27 или 27% 
 
Стопа пословног добитка у  2011. години је 0,22 или 22% 
 
За тачан резултат уз приказан поступак рада 4 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 4 

 

 

У следећим задацима повезати и уредити појмове према захтеву 
 

 

44.  Одредити  редослед активности у процедури решавања проблема вишка у 
благајни и обележити их бројевима почев од броја 1. 
 

4 Уплата вишка на рачун (Благајнички вишкови) 

3 Израда записника 

1 Пријава непосредном руководиоцу или одељењу интерне ревизије 

2 Формирање комисије 

 
За потупно тачан редослед 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 
 
 
 
 

 

45.  Одредити редослед активности у процедури решавања проблема мањка у 
благајни, у случају да одговорни радник одбија да добровољно попуни настали 
мањак и обележи их бројевима почев од броја 1. 
 

3 Надлежни руководилац доноси решење о надокнади утврђеног мањка 

2 Састављање записника о констатованом мањку 

4 Директор банке покреће поступак за наплату дуга преко надлежног суда 

1 Комисија утврђује чињенично стање у вези са насталим мањком 

 
За потупно тачан редослед 2 бода; 

 

 / 2 
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Све остало 0 бодова. 

 

46.   Одредити  редослед активности у процедури случаја чековне карте која је 
оштећена: 
 

2 оглашава се неважећом у Службеном гласнику Републике Србије 

4 
На основу те изјаве, власнику се може издати дупликат чековне карте, уз 

подношење доказа о објави чековне карте неважећом 

1 
власник чековне карте обавезно попуњава Пријаву o нестанку чековне 

карте 

3 попуњава се писмена Изјаву да она не може доћи у посед другог лица 

 
За потупно тачан редослед 2 бода;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

47.  Прочитајте пажљиво наведене појмове  и испод тога дате описе . 
У простор поред  описа унесите број њему одговарајућег појма. 
 

1. Документациони 
досије 

2. Извод из пореске 
евиденције са  
пореским бројем 

3. ОП образац 

4. Картон 
депонованих 
потписа 

4 

Документ на коме су обезбеђени потписи лица 
овлашћених за потписивање налога – ради 
располагања средствима на нерезидентном 
рачуну, који је потписало овлашћено лице из 
решења о регистрацији нерезидента – правног 
лица у земљи седишта 

3 

Документ на коме лице, које заступа правно лице, 
депонује својеручни потпис код надлежног органа, 
а банци служи као доказ да је Захтев за отварање 
рачуна и другу документацију потписало 
овлашћено лице. 

2 

Документ који Пореска управа додељује физичким 
лицима, предузетницима и правним лицима у 
циљу идентификације пореских обвезника, и то на 
основу Закона о пореском поступку и пореској 
администрацији («Сл. гласник РС», бр. 
80/02...62/06  

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода; 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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48.  Са леве стране су банкарске услуге, а са десне врсте банкарских послова. На 
линији испред врсте банкарског посла упиши редни број банкарске услуге: 

 

1. Штедња 3 Послови са ХОВ 

2. Произвођачки кредит  5 Брокерско дилерски послови 

3. Продаја обвезница 1 Депозитни послови 

4. Авалирање менице 6 Куповина потраживања 

5. Отварање наменског рачуна за 
куповину акција 4 

Издавање гаранција 

6. Факторинг 8 Послови платног промета 

7. Дина картица 7 Издавање платних картица 

8. Пријем налога за пренос 2 Кредитни послови 

 
За 8 тачних и ниједан нетачан одговор 4 бода. 
За 7 тачних и ниједан нетачан одговор 3,5 бода. 
За 6 тачних и ниједан нетачан одговор 3 бода. 
За 5 тачних и ниједан нетачан одговор 2,5 бодова. 
За 4 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода. 
За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова. 
За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод. 
За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова. 
Све остало 0 бодовa. 

 

 / 4 

 

 


