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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 заокружите број испред траженог одговора 
 

1.  Заокружи број испред траженог одговора: 

Шта је берза ? 

 

1. Берза је посебно стално тржиште, на којем се, на основу нагодбе 

уговореника у одређеним временским секвенцама, купује и продаје 

роба, новац и хартије од вредности 

2. Берза је посебно стално тржиште, на којем се, јавно или приватно по 

унапред утврђеним правилима и временским секвенцама, купује и 

продаје роба, новац и хартије од вредности. 

3. Берза је посебно стално тржиште, на којем се, по унапред 

утврђеним правилима и временским секвенцама, купује и 

продаје роба, новац и хартије од вредности 

 

 За 1 тачан и ниједан непостојећи одговор 2 бода 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

2.  Милан Ивић је у „Еко банци“, у Чачку, аплицирао за готовински кредит од 

1000 евра. Након пет дана, службеник банке га обавештава да је Кредитни 

одбор донео позитивну одлуку, по његовом кредитном захтеву. 

У којој валути ће бити исплаћен кредит?   

   

   1.  У еврима 

   2.  У динарима 

   3.  По жељи корисника. 

 

За тачан одговор и ниједан непостојећи 2 бода 

Све остало 0 бодовa 

 

 / 2 

 

 

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

3.  Пребројавањем новца у благајни, на крају радног дана констатовано је 

стање од 62.000,00 динара. Књиговодствено стање је 60.000,00 динара.  

Обавеза благајника је да: 

 

1. Пријави вишак непосредном руководиоцу 

2. Уплати разлику на благајнички рачун  

3. Вишак врати ономе коме припада, а уколико не може да се 

утврди коме припада уплати га на рачун Благајнички вишкови 

4. Требује још новца из трезора како би надокнадо разлику 

5. Сачини записник о мањку који ће потписати благајник чији се рад 

контролише и три члана комисије. 
 

За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода 

За 1 тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 
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4.  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 неважећи одговор 3 бода 

За 2 тачна и ниједан неважећи одговор 2 бодa 

За 1 тачан и ниједан неважећи одговор 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 3 

 

 

5.  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 бод 

Све остало 0 бодовa 

 

 / 3 

 

 

6.  Основни рацио показатељи су: 

 

1. Рацио ликвидности 

2. Рацио продуктивности 

3. Рацио активности 

4. Рацио економичности 

5. Рацио рентабилности (профитабилности) 

6. Рацио сигурности (финансијске структуре) 

 

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 

 

 / 2 
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Допуните следеће реченице и табеле 
 

7.  Банке и друге финансијске организације се оснивају као акционарска 

друштва, уговором о оснивању и обезбеђењем средстава у оснивачки 

капитал банке. 

 

1. Нaјмањи број оснивача који може основати банку је два оснивача. 

 

2. Најмањи новчани износ капитала који се уплаћује при оснивању 

банке је 10.000.000 евра у динарској противвредности, 

према званичном средњем курсу Народне банке на дан 

уплате.  

 

За 2 тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода 

За 1 тачан и 1 нетачан одговор 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

8.  Допуни следеће реченице. 

 

1. Неутрални банкарски послови су она врста банкарских послoва у 

којима банка није ни дужник ни поверилац. 

2. Неутрални банкрски послови се обављају у своје или туђе  име, али 

увек за туђи  рачун. 

 

За 3 тачна одговорa 3 бода 

За 2 тачна и 1 нетачан или непостојећи одговор 2 бода 

За 1 тачан и 2 нетачна или непостојећа одговорa 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 3 

 

 

9.  Благајник је приликом увида у стање готовог новца у благајни уочио 

новчаницу за коју је посумњао да се ради о фалсификату. Након спроведене 

процедуре са оваквим новчаницама, констатовано је да се ради о 

фалсификату. 

 

1. Банка са оваквим примерком новчанице поступа као са мањком 

готовог новца. 

 

2. У ставу за књижење, када се ради о фалсификованој новчаници 

дугује позиција Потраживања из осталих пословних односа, а 

потражује позиција Динарска благајна. 

 

За 3 тачна одговора 3 бодa 

За 2 тачна и 1 нетачан или непостојећи одговор 2 бода 

За 1 тачан и 2 нетачна или непостојећа одговора 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 3 
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10.  Рацио анализа финансијских извештаја предузећа, бави се испитивањем 

односа појединих позиција Биланса стања и Биланса успеха, који стоје у 

узрочној вези.  
 

За потпуно тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода 

Све остало 0 бодова 
 

 

 / 2 

 

 

У следећим задацима сажето написати одговор 
 

11.  Банке су обавезне да, на основу кредитне анализе и извештаја Кредитног 

бироа изврше категоризацију корисника кредита. Наведи по ком основу се 

врши разврставање клијената у те категорије. 

 

На основу измиривања доспелих обавеза. 

 

1 бод: Наводи или парафразира решење        

Све остало 0 бодова 
 

 

 / 1 

 

 

12.  Наведи основну разлику између финансијског и оперативног лизинга. 

 

Финасијски лизинг предтсавља финансирање куповине предмета 

лизинга, а оперативни лизинг - финансирање коришћења  предмета 

лизинга. 
 

За тачан одговор или парафразу решења 2 бода  

За тачно објашњење једне од врсте лизинга 1 бод 

За све остало 0 бодова 
 

 

 / 2 

 

 

13.  Наведи минимум четири функције кредита: 

 

1. Мобилизаторска функција кредита 

2. Омогућава континуитет репродукције 

3. Обезбеђује ликвидност и стабилност привређивања 

4. Регулатор понуде и тражње на тржишту 

5. Утиче на међународну економску размену 

6. Мобилизатор развоја 

7. Контролна функција кредита у привреди   

 

За 4 тачна и ниједан нетачан или непостојећи одговор 2 бода 

За 3 тачна и ниједан нетачан или непостојећи одговор 1,5 бод 

За 2 тачна и ниједан нетачан или непостојећи  1 бод 

За 1 тачан и ниједан нетачан или непостојећи 0,5 бодa 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 



 

14.  Идентификуј кључну грешку. 

 

Клијент банке је 23.03.2011. орочио 1.000 еура на годину дана. Приликом  

закључења уговора банкарски службеник га је усмено информисао о 

висини камате по истеку периода орочења. Након тога службеник је 

отворио клијенту штедну књижицу и примио улог. По истеку периода 

орочења, клијент налаже исплату свог улога. Сазнавши износ који му 

припада, негодује јер тврди да му је пре годину дана речено да ће камата 

бити већа. 

 

Пропуст банкарског службеника је у томе што клијенту није 

одштампао План исплате депозита, нити је од њега затражио да један 

примерак потпише и тиме се обезбеди да клијент не потражује други 

износ на име камате. 

Службеник је пропустио да информише клијента о висини пореза на 

камату. 

 

2 бода: ученик наводи или парафразира решење 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

15.  Радиш у „СМБ банци“ у сектору рада са правним лицима. Корисник 

менице предузеће „Грин“, подноси на есконт меницу, која гласи на 

1.000.000,00 динара, а коју је издало предузеће „Ентеркомерц“. 

Повежите назив дужника и повериоца из датог примера и њихове правне 

термине на основу Закона о меници. 

 

Дужник – „Ентеркомерц“ – трасант 

Поверилац – Грин – ремитент 

 

За 2 тачна одговора и ниједан непостојећи 2 бода 

За 1 тачан одговор и ниједан непостојећи 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

16.  Наведи и објасни две врсте трансакција, које се обављају у склопу 

операција на отвореном тржишту. 

 

Трајне  трансакције -   куповина и продаја хартија од вредности  

Репо трансакције – привремена куповина хартија од вредности 

 

За тачан одговор 2 бодa 

Све остало 0 бодова  

 

 / 2 
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17.  Наведи најмање три грешке које је направио благајник у доле наведеној 

ситуацији. 

Радиш у банци као контролор. Колега благајник је, приликом обрачуна 

благајне уочио мањак од 3.600,00 динара. Није имао времена да тражи 

грешку. Из свог новчаника је узео новац који недостаје и ставио у благајну, 

а теби је поднео на потпис документ Обрачун дневне благајне. 

 

1. није покушао да нађе грешку 

2. код себе је држао лични новац 

3. није обавестио шефа о стању благајне 

4. уплатио је свој новац пре провере 

5. покушај злоупотребе колеге 

 

Од 5 понуђених одговора довољно је да ученик одговори и на три 

За 3 тачна одговора 3 бода 

Све остало 0 бодова 

 

 / 3 

 

 

18.  Идентификуј кључни проблем. 

Миона Павловић долази у банку, у одељење девизних послова са 

становништвом. Она жели да изврши пренос средстава на име школарине у 

износу од 11.000,00 евра, сину који се школује у Немачкој. На увид је 

поднела доказ да се ради о члану породице и доказ да њен син живи у 

иностранству. Клијенту ипак није одобрен пренос девиза у иностранство. 

 

Кључни проблем је у непотпуној документацији. За пренос средстава у 

иностранство у износу преко 10.000,00  евра потребна је следећа 

документација: 

1. Доказ да прималац живи у Немачкој 

2. Дозвола боравка, 

3. Студентска виза, 

4. Извод из матичне књиге рођених 

5. Пошто је у питању износ већи од 10.000,00 евра доказ да је у 

питању школовање.  
 

3 бода: ученик наводи или парафразира решење 

Све остало 0 бодова 

 

 / 3 
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19.  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. 

 

3 бода: Наводи или парафразира решење 

Све остало 0 бодова 

 

 / 3 

 

 

20.  У савременим тржишним економијама долази до снажног развоја 

инвестиционих фондова као новог типа финансијских посредника. 

 

1.Објасни улогу инвестиционих фондова. 

 

Инвестициони фондови врше спајање домаћинстава, као инвеститора, 

и предузећа, односно државе, као емитента вредносних папира. 

 

2. Наведи финансијске институције, које их организују. 

 

1. комерцијалне банке,  

2. компаније животног осигурања и  

3. берзанске фирме. 

 

       За потпуно тачан одговор 4 бодова 

1. 1 бод: Ако ученик наведе или парафразира решење 

2. 3 бодa: За 3 тачна одговора и ниједан нетачан 3 бодa 

За 2 тачна одговора и ниједан нетачан 2 бода 

За 1 тачан одговор и ниједан нетачан 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 4 
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21.  Наведи документацију коју мора поднети клијент који жели да изврши 

 пренос средстава у износу од 13.000,00 еура у иностранство, на име  

школарине за свог сина који се тамо школује: 

 

1. Доказ да прималац живи у Немачкој 

2. Дозвола боравка, 

3. Студентска виза, 

4. Извод из матичне књиге рођених 

5. Пошто је у питању износ већи од 10.000,00 евра доказ да је у 

питању школовање.  

 

За 5 тачних  одговора 5 бодова 

За 4 тачна и 1 нетачан или непостојећи одговор 4 бода 

За 3 тачна и 2 нетачна или непостојећа одговора 3 бода 

За 2 тачна и 3 нетачна или непостојећа одговора 2 бода 

За 1 тачан и 4 нетачна или непостојећа одговора 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 5 

 

 

22.  Утврди основну разлику између две врсте неутралних банкарских послова. 

 

Посредничке послове банка обавља у туђе име и за туђ рачун,  

а комисионе послове су банка обавља у своје име, а за туђ рачун. 

 

За тачан одговор 2 бода 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

23.  Запослен си у „Еко банци“, у Чачку, на кредитним пословима са правним 

лицима. Директор фирме „МСН“ долази да се информише за услове 

кредитирања. Потребан му је дугорочни кредит, за изградњу додатног 

објекта, у износу од 1.000.000,00 динара. Предузеће нуди магацински 

објекат као обезбеђење хипотеке, чија је процењена вредност 1.500.000,00 

динара.  

Oбразложи да ли је вредност хипотеке довољно обезбеђење за тражени 

износ кредита. 

 

Вредност хипотеке је довољна. Износ кредита треба да буде до 70% 

вредности хипотеке, да би кредит има обезбеђење. У датом случају, 

процењена вредност хипотеке је 1.500.000 динара, а 70% од процењене  

вредности је 1.500.000 / 100 x 70 = 1.050.000 динара. Тражени износ 

кредита је 1.000.000 динара, што задовољава услове кредитирања.  

 

За тачан одговор или парафразу решења 3 бода 

Све остало 0 бодова 
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24.  На благајни „Глобал банке“. Лена Минић је донела у банку 200.000,00 

динара. Половину износа хоће да орочи на 6 месеци, а половину жели да 

има на располагању за текуће потребе.  

Објасни Лени да ли може на исти рачун извршити обе врсте наведених 

уплата. 

 

Не може, за уплату новаца, који хоће да орочи, мора поднети захтев за 

отварање рачуна (партије) орочене штедње, а преостали новац може да 

уплати на постојећи штедни рачун. 

 

За тачан одговор или парафразу решења 3 бода 

Све остало 0 бодова 

 

 / 3 

 

 

25.  При обављању мењачких послова настао је мањак. Наведи начине на које 

може поступити одговорно лице, ако се од њега захтева надокнада мањка: 

 

1. Одговорно лице настали мањак надокнађује одмах 

2. Одговорно лице настали мањак надокнађује у ратама 

3. Одговорно лице одбија да надоканади настали мањак 

 

За тачан одговор 2 бода 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

26.  Објасни како се формирају цене хартија од вредности, на ванберзанском и 

берзанском трговању. 

 

Ванберзанско трговање се заснива на погодбености, тј. купопродаје се 

закључују нагодбом уговорених страна, па су и цене купопродаје 

променљиве. 

Берзанско трговање се заснива на акуцијској трговини, тако да се на 

тај начин постиже уједначавање („равнање“) цена хартија од 

вредности на тржишту. 

 

За тачан одговор 2 бода 

За тачно објашњење берзанског трговања 1 бод 

За тачно објашњење ванберзанског трговања 1 бод 

Све остало 0 бодова 

 

 / 2 

 

 

27.  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 тачан одговор  2 бода 

Све остало 0 бодовa 

 

 / 2 
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У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

28.  Еко банка пласира нови производ-наменски кредит за рефинансирање са 

валутном клаузулом. У кредитни сектор  банке је дошао клијент са 

захтевом за рефинансирање кредита и потврдом из конкурентске банке о 

стању дуга од 60.000,00 динара. Клијент испуњава услове у погледу висине 

личних примања. Средњи курс евра је 111,02   динара.  

Услови за одобравање овог кредита су приказани у датој табели: 
 

Номинална 

каматна 

стопа на 

годишњем 

нивоу 

Ефективна 

каматна 

стопа на 

годишњем 

нивоу 

Рок 

отплате 

(месеци) 

Износ 

кредита у 

€ 

Депозит 

(обезбеђује 

се из 

кредита) 

10,50% 10,96% 24 1. 000 20% 

Образложи да ли банка може да одобри тражени кредит клијенту и  

прикажи поступак рада. 

 

Простор за рад: 

 

1. 000,00 евра X 20% = 200,00 евра 

1. 000,00  –  200,00  =  800,00 евра 

 800,00  X  111,02   =  88.816,00 динара 

 

 

Банка ће одобрити тражени кредит. Депозит од 20% подразумева да су 

расположива средства по одобрењу кредита  800,00 €, тј. 88.816,00 

динара, а износ који се рефинансира је 60. 000,00 динара. А то је више 

него што је клијенту потребно. 

 

За потпуно тачан задатак 4 бода 

За тачан поступак израде и тачан износ 2 бода 

За тачно дато образложење наведено у решењу 2 бода 

За све остало 0 бодова 

 

 / 4 

 



 

29.  Израчунај тражену вредност. Прикажи поступак израчунавања. 

 

Радиш у „Електрон банци“  у сектору благајничких послова. Клијент Банке 

је 11.02.2012. године, дошао са „Travelers“ путничким чековима 

реномиране стране банке и жели да му се исплати 200,00 € у динарској 

противвредности. Политиком банке је утврђено да се приликом откупа 

чекова страних банака обрачунава провизија од 2%.  

 

Курсна листа     

 
 

Банкарски службеник ће клијенту исплатити износ од  _________________  

динара. 

 

Простор за рад: 

 

100,00€  x 111,285900 = 11128,5900  

 11128,5900 – (2% x 11128,5900) = 11128,5900 – 222,5718 

 

10.906,0182 динара  

 

 

Банкарски службеник ће клијенту исплатити износ од  10.906,0182 динара  

динара. 

 

За тачан одговор и приказан поступак израчунавања 2 бода 

Све остало 0 бодовa 

Валу 

та 
Куповни Средњи Продајни 

Куповни-

ефектива 

Продајни-

ефектива 

Евро 111,285900 111,530500 111,775100 110,959800 112,101200 
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30.   Израчунај и образложи коефицијент обрта добављача и просечно време 

плаћања обавеза, на основу биланса стања и биланса успеха, из прилога.  

Прилог: 

БИЛАНС СТАЊА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Назив позиције ВРЕДНОСТ 

На почетку године На крају године 

Готовина 50.000.000,00 60.000.000,00 

Купци 95.000.000,00 110.000.000,00 

Залихе 120.000.000,00 145.000.000,00 

ОБРТНА СРЕДСТВА 265.000.000,00 315.000.000,00 

Набавна вредност основних 

средстава 

850.000.000,00 930.000.000,00 

Исправка вредности 

основних средстава 

450.000.000,00 500.000.000,00 

ОСНОВНА СРЕДСТВА 400.000.000,00 430.000.000,00 

А К Т И В А 665.000.000,00 745.000.000,00 

   

Добављачи 65.000.000,00 80.000.000,00 

Укалкулисане обавезе 8.000.000,00 6.000.000,00 

Краткорочни кредити 50.000.000,00 44.000.000,00 

КРАТКОРОЧНЕ ОБАВЕЗЕ 123.000.000,00 130.000.000,00 

Дугорочни кредит 145.000.000,00 180.000.000,00 

УКУПНЕ ОБАВЕЗЕ 268.000.000,00 310.000.000,00 

Акцијски капитал 280.000.000,00 280.000.000,00 

Акумулирани добици 117.000.000,00 155.000.000,00 

Сопствени капитал 397.000.000,00 435.000.000,00 

П А С И В А 665.000.000,00 745.000.000,00 

 

БИЛАНС УСПЕХА ПРЕДУЗЕЋА 

 

Назив позиције Вредност 

Нето приход од реализације 850.000.000,00 

Цена коштања реализованих производа 500.000.000,00 

Бруто добитак 350.000.000,00 

Трошкови периода 140.000.000,00 

Трошкови амортизације 80.000.000,00 

Пословни добитак 130.000.000,00 

Камате на кредите 30.000.000,00 

Добитак пре опорезивања 100.000.000,00 

Порез на добитак 20% 20.000.000,00 

Нето добитак 80.000.000,00 

 

Напомена: број дана у години је 360. 

Прикажи поступак рада. 

Простор за рад:  
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Коефицијент    обрта добављача =  

Цена коштања    реализованих производа +   (Залихе на  крају године -   

Залихе на      почетку године) / Просечан салдо   добављача 

 

Коеф. обрта добављача =   500.000.000,00 + (145.000.000,00 – 

120.000.000,00) /   72.500.000,00 = 7,24 

 

Просечно време   плаћања  = Број дана у години  /  Коефицијент обрта 

добављача  = 49,72 дана. 

 

Обавезе према добављачима се измирују просечно годишње 7,24 пута 

 

То значи да је просечно време измиривања обавеза, према добављачима , 

приближно 50 дана. 

 

4 бода: Приказује се тачан поступак израде, тачан износ и анализа. Признаје 

се свака економски логична анализа . 

Или по 2 бода за сваки приказан тачан поступак израде и тачан износ 

Све остало 0 бодова  

 

31.  Предузеће,,Мода“ бави се производњом одеће, од 01.08.2011. године За 

почетак рада, власник је обезбедио: 

- готовина 100. 000,00  динара, 

- две машине за шивење по 45.000,00 динара,  

- један компјутер - вредност 30.000,00 динара  

- две пресе за пеглање, по  13.000,00 динара,  

- конац- вредност  6.100,00 динара,  

- етикете - вредност 800,00 динара,  

- дугмиће -  вредност 1.000,00 динара,  

- пословни простор - вредност 74.000,00 динара,  

- камион - вредност 33.000,00 динара узет на кредит на 5 година и  

- тканину - вредност 66.000дин по фактури број 13/30.  08.2011. чија је валута 

18.09.2011. 

Израчунај општи рацио ликвидности и рацио текуће ликвидности. Образложи 

добијени резултат и прикажи поступак рада.  

Простор за рад: 

 

Предузеће је тренутно ликвидно, зато што је општи рацио ликвидности  

2,63, а стандард је 2.  Рацио текуће ликвидности је 1,51   а стандард је 1. 

 

За тачан одоговор 6 бодова 

2 бода:  Приказује тачан поступак израде и тачан износ                                                                                                                                       

2 бода:  Приказује тачан поступак израде и тачан износ  

2 бода за образложење, прихвата се одговор из решења или сваки економски 

логичан одговор 

 

 

Општи рацио ликвидности    = Обртна средства /  Краткорочне 

обавезе  =   173.900,00  /   66.000,00 = 2,63  

 Рацио текуће ликвидности  =   Ликвидна средства / Краткорочне 

обавезе = 100.000,00 /   66.000,00 = 1,51   
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32.  Милан Петровић жели да купи аутомобил из Мађарске. Вредност аутомобила 

је, са свим потребним дажбинама, 10.500,00 €. Исти такав аутомобил у Србији 

кошта 1.150.000,00 динара.  

Дистрибутер ових аутомобила је најавио да ће се у Србији цена овог 

производа повећати за 10%. 

Курсна листа 

Ознака Важи за Куповни  Продајни 

EUR 1 108,00 110,00 

Утврди која солуција је повољнија за куповину аутомобила након 

поскупљења у Мађарској или у Србији. 

 

Након поскупљења, аутомобил ће у Србији коштати 1.265.000,00динара 

За тачан одговор 3 бода 

Све остало 0 бодова 

 

 

(1.150.000,00 + 10% од 1.150.000,00 = 1.150.000,00 + 115.000,00 = 

1.265.000,00), а у иностранству је његова вредност 1.155.000,00 динара. 

То значи да је у овом случају боље купити аутомобил у Мађарској. 
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33.  Клијент Мирко Петровић има на а виста девизном рачуну 100 евра. Курс 

евра, дана 21.02.2012. године, био је 100,00 динара за 1 евро. Дана 22.03.2012. 

године, динар је, у односу на евро, девалвирао за 10%.  

Израчунај колико клијент Мирко Петровић може да добије, заменом 100 евра, 

за динаре, по новом курсу. 

 

Сада може за 100 евра добити 11 000 динара (10 000 динара + 1 000 

динара). 

 

За тачан одговор 3 бода 

Све остало 0 бодова 

10% од 10 000 динара је 10 000 / 100 x 10 = 1 000 динара 
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34.  У предузећу је, након што је израђен биланс успеха, дошло до следећих 

пословних промена: 

1) Продато је готових производа за 6.000,00 динара, обрачунатих по 

продајној цени.  

2) Вредност испоручених готових производа, обрачунатих по цени 

коштања, износи 4.000,00 динара.  

3) Добављач основних средстава, уплатио је на текући рачун 1.000,00 

динара, на име уговорене казне, због закашњења у испоруци.  

4)  Због кашњења у истовару, предузеће плаћа 800,00 динара казне, на име 

лежарине.  

5) Услед лошег смештаја и чувања, настала је штета на материјалу 

(кварење употребне вредности), у износу од 2.000,00 динара. 

Унеси у колону „промене“, на одговарајућа места, износе насталих 

пословних промена и састави нови биланс успеха. 

 

  Промене Биланс 

успеха 

Приходи од продаје 80.000,00 6.000,00 86.000,00 

Трошкови продаје робе 55.000,00 4.000,00 59.000,00 

Трошкови продаје   5.000,00    5.000,00 

Трошкови 

администрације 

  3.000,00    3.000,00 

Амортизација   2.000,00    2.000,00 

Укупни пословни 

трошкови 

65.000,00  69.000,00 

Пословни добитак 15.000,00  17.000,00 

Трошкови камата   2.000,00  2.000,00 

Ванредни приходи       800,00 1.000,00 1.800,00 

Ванредни расходи               0 800,00 + 

2.000,00 

2.800,00 

Добитак пре 

опорезивања 

13.800,00  14.000,00 

Порез на добит   2.800,00  2.800,00 

Нето добитак 11.000,00  11.200,00 

 

За тачан одговор наведен у табели 3 бода 

Све остало 0 бодова 
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У следећим задацима повежите и уредите појмове према захтеву 
 

35.  Одреди 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  

Све остало 0 бодова 
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36.  У излогу продавнице „ТИМ“  Ана и Сара су виделе ранац са ценом од 

 1. 500,00 дин. Одлучиле су да купе по један. Ана је ранац платила 

готовином, а Сара кредитном картицом. 

Са леве стране наведене су функције новца, а са десне стране ситуације из 

задатка. На линији испред ситуације упиши  број њој одговарајуће 

функције новца. 

 

1. Мера вредности 3 плаћање готовином 

2. Платежно средство 1 цена у излогу 

3. Прометно средство 2 плаћање кредитном картицом 

 

За 3 тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода 

За 2 тачна и ниједан нетачан 2 бодa 

За 1 тачан и ниједан нетачан 1 бод 

Све остало 0 бодова 
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ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
Центар за стручно образовање и образовање одраслих 

 Страна 18 од 18 

 

 

37.  Прочитајте пажљиво наведене појмове  и испод тога дате описе . 

У простор испред описа унесите број њему одговарајућег појма. 

1. депозитни потенцијал банке 

2. финансијски потенцијал 

3. кредитни потенцијал 

4. каматни потенцијал 

 

____2__ Састоји из средстава која је банка прикупила као депозите, 

          креирала мултипликацијом својих средстава,прибавила из    

                 кредитиних извора, стекла као основни капитал 

    

____3__ Финансијски потенцијал – (обавезна резерва + 

                                                                  резерве ликвидности) 

 

____1__ Део финансијског потенцијала који се формира из туђих извора   

 

За потупно тачан редослед 3 бода  

Све остало 0 бодова 
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