
Попуњава ученик: 
 

Назив школе  

Седиште школе  

Образовни профил Службеник у банкарству и осигурању 

Име и презиме ученика   
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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.  Подаци од Кредитног бироа се могу прибавити искључиво на основу: 
 

1. сагласности банке 
2. сагласности клијента 
3. писане сагласности клијента 
4. договора између клијента и банке 

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

 

 / 1 

 

 

2.  Бонус је: 
 

1. део штете коју осигураник сноси сам 
2. премија која покрива све штете које настану у текућој години  
3. казнени додатак на премију коју плаћа осигураник 
4. попуст на премију због непостојања штете у претходном периоду 

осигурања 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

3.  Бруто премија састоји се из: 
 

1. премије сигурности и математичке премије 
2. ризико премије и штедне премије 
3. нето премије и режијског додатка 
4. техничке премије и додатка за превенцију 

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

 

 / 1 

 

 

4.  Уз мешовито осигурање живота може се уговорити и допунско осигурање: 
 

1. ризико осигурање 
2. од последица несрећног случаја 
3. одложене доживотне личне ренте 
4. путно и здравствено осигурање 

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

 

 / 1 

 

 

5.  У осигурању одложене привремене личне ренте за школовање деце, уговарач 

осигурања уговара осигурање привремене личне ренте: 

 

1. за особе млађе од 16 година 

2. за особе старије од 16 година 

3. за особе млађе од 18 година 

4. за особе млађе од 25 година 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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6.  Правно лице - продавац из Минхена је послао робна документа банци у Минхену у 
којој има отворен рачун, одмах по отпремању робе купцу. Ова банка је послала 
документа кореспондентној банци у земљи у којој правно лице – купац има 
отворен рачун. Коресподентна банка је предала документа купцу, након што је он 
акцептирао меницу. 
 
Изабрати инструмент платног промета са иностранством о којем је реч. 
 

1. Банкарска дознака 
2. Међународни документарни инкасо  
3. Међународни акредитив 

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

 

 / 2 

 

 

У следећим задацима заокружити бројеве испред тражених одговора 
 

7.  У трезору се поред вредносних папира могу чувати и остале вредности: 
 

1. ефективни страни новац 
2. резервни кључеви 
3. папирни новац 
4. трезорска документација 
5. књига примљених и послатих пошиљки  
6. новчанице повучене из оптицаја  

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова;  
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 1,5 

 

 

8.  Карактеристике хартија од вредности које се односе на акције су: 
 

1. право контроле пословања привредног друштва 
2. приоритет у наплати из ликвидационе масе 
3. неизвестан принос 
4. кредитори предузећа 
5. сувласници привредног друштва 
6. имају рок доспећа 

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова;  
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 1,5 
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9.  Осигурањем имовине физичко лице се обезбеђује у случају:  
 

1. провалне крађе и разбојништва 
2. пада, оклизнућа или сурвавања 
3. дављења или утапања 
4. пожара и других опасности 
5. смрти или болести 
6. лома стакла 

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова;  
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 1,5 

 

 

10.  Основни осигурани ризици у осигурању усева и плодова су:  
 

1. Град 
2. Пролећни мраз 
3. Поплава 
4. Пожар 
5. Посолица код воћа и грожђа  
6. Удар грома 

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова;  
за два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 1,5 

 

 

11.  Вредности које се могу примити у депо су: 
 

1. ефективни страни новац 
2. хартије од вредности 
3. ефективни домаћи новац 
4. лако запаљиви предмети 
5. драгоцености 
6. предмети подложни кварењу 

 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
за један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 2 

 

 

Допунити следеће реченице и табеле 
 

12.  Власник и овлашћено лице текућег рачуна физичког лица могу своје месечне 

обавезе према правним лицима са којима је Банка закључила споразум, плаћати 

издавањем __________________________. 

 

Власник и овлашћено лице текућег рачуна физичког лица могу своје месечне 

обавезе према правним лицима са којима је Банка закључила споразум, плаћати 

издавањем трајног налога. 

 
За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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13.  Посебан простор у банци у коме се чувају новац и друге вредности назива се 
_______. 
 
Посебан простор у банци у коме се чувају новац и друге вредности назива се 
трезор. 
 
За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

14.  Део премије који се мора пренети у наредну годину адекватно временском 

периоду док траје важност уговора, ради тачног израчунавања финансијског 

резултата, назива се ________________ премија. 

 

Део премије који се мора пренети у наредну годину адекватно временском 

периоду док траје важност уговора, ради тачног израчунавања финансијског 

резултата, назива се преносна премија. 

 

За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

15.  Износ накнаде из осигурања не може бити већи од штете коју је осигураник 

претрпео наступањем осигураног случаја представља начело 

____________________. 

 

Износ накнаде из осигурања не може бити већи од штете коју је осигураник 

претрпео наступањем осигураног случаја представља начело обештећења. 

 
За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

16.  Осигурање које склапа послодавац ради обезбеђења од штета које може да 

претрпи услед штета које настану кривичним радњама својих запослених назива се 

_____________________________________________________________________. 

 

Осигурање које склапа послодавац ради обезбеђења од штета које може да 

претрпи услед штета које настану кривичним радњама својих запослених назива се 

осигурање против злоупотребе поверења. 

За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

17.  Уколико је банка одобрила привредном друштву дугорочни кредит на 10 година са 

грејс периодом од 6 месеци и периодом рате од 6 месеци, утврдити број рата 

отплате кредита. 

Број рата је __________. 
 

Број рата је 19. 
 
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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18.  Врећице у које се пакује ковани новац, садрже различити број кованица у 
зависности од апоена.  
 

1. Врећица у коју се пакује апоен од 1 динар садржи ________ комада 

кованица. 

2. Врећица у коју се пакује апоен од 2 динара садржи ________ комада 

кованица. 

3. Врећица у коју се пакује апоен од 5 динара садржи ________ комада 

кованица 

 

Врећице у које се пакује ковани новац, садрже различити број кованица у 
зависности од апоена.  
 

1. Врећица у коју се пакује апоен од 1 динар садржи 1000 комада кованица. 

2. Врећица у коју се пакује апоен од 2 динара садржи 500комада кованица. 

3. Врећица у коју се пакује апоен од 5 динара садржи 500 комада кованица. 

 

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 бод;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 3 

 

 

19.  Потенцијалном осигуранику који жели да закључи уговор о осигурању живота само 
за случај смрти, израчунали сте осигурану суму од 24.000 евра. Њега занима 
колико би новца осигуравајуће друштво исплатило у одређеним ситуацијама. 
 

У случају доживљења истека уговореног периода трајања осигурања, 
осигуранику ће бити исплаћено   0    ______евра. 

У случају природне смрти осигураника у току трајања осигурања, кориснику 
осигурања ће бити исплаћено 24.000 ______евра. 

У случају смрти осигураника услед несрећног случаја у току трајања осигурања, 
кориснику осигурања ће бити исплаћено 24.000 ______ евра. 

У случају потпуног инвалидитета осигураника услед несрећног случаја у току 
трајања осигурања, осигуранику ће бити исплаћено  0     ______евра. 

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 5 бодoва; 
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 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 5 
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У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор 
 

20.  Приликом пребројавања новца, банкарски службеник је уочио новчаницу за коју је 

посумњао да је фалсификат. Објаснити поступак банке са оваквим примерком 

новчанице. 

 

 

 

 

 
Када се посумња да се ради о фаллсификованој новчачници саставља се 

комисијски записник и шаље Одељењу за послове са становништвом. Затим 

се новчаница шаље на експертизу у Завод за израду новчаница. 

За тачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

21.  Дефинисати дивиденду. 
 
 

 

 
Дивиденда представља приход који акционари остварују по основу 

власништва над акцијама. 

За тачан одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

22.  Објаснити структуру међународног броја банковног рачуна (International Bank 
Account Number) који се додељује при отварању девизног рачуна. 
 
IBAN – RS35 – 105 – 0070100008627 – 79 
 

RS35 ознака земље 

105 ознака банке  

0070100008627 број партије 

79 контролни број  

 
За потпуно тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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23.  Sberbank“ из Москве је отворила неопозиви акредитив у корист привредног 
друштва „Агропоље“ из Бечеја. Банкарски службеник „Виртбанке“ је о овоме 
обавестио клијента (привредно друштво) и испунио обавезу банке. Заступник 
привредног друштва је у назначеном року, поднео потребну документацију и 
захтев за исплату. 
 
Објаснити поступак банкарског службеника у погледу захтева клијента за 
исплатом. 
 
 

 

 

 
Банкарски службеник неће извршити исплату, јер је у овом случају 

„Виртбанка“, авизирајућа банка која само обавештава купца о условима 

акредитива, прима и предаје документа наведена у уговору. 

За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

24.  Навести три елемента од којих зависи висина накнаде код имовинског осигурања. 
 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
Висина накнаде зависи од величине штете, осигуране суме и вредности 

осигуране ствари. 

За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

25.  Клијент има полису осигурања од пожара и провалне крађе и разбојништва са 
клаузулом првог ризика за крађу на 180.000,00 динара, уз плаћен доплатак за 
неучествовање у штети. Вредност осигураних машина износи 550.000,00 динара. 
Осигурани случај крађе машина се догодио, штетa је процењена на 250.000,00 
динара.  
 
Утврди износ накнаде из осигурања.  
 
______________________________________________________________________ 
 

180.000,00 динара 

За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 



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

 Страна 9 од 18 

 

 

26.  Приликом закључења уговора о кредиту Јовић Милан (од оца Драгана) је депоновао 
попуњену меницу.  
 

 
 
Проверити исправност попуњености менице и образложити. 
 
 

 

 
Меница није правилно попуњена, јер се уместо броја личне карте уписује 

јединствени матични број грађана. 

За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

27.  Привредно друштво „Природа“ из Вршца, клијент „Виртуелне банке“, врши извоз 

робе италијанском партнеру „Ђелато“ који има отворен рачун у „Итали банци“ у 

Болоњи. Ради заштите интереса налогодавца и корисника, биће отворен 

међународни документарни акредитив. 

 

Навести и објаснити која врста међународног документарног акредитива ће бити 

коришћена у овој ситуацији. 

 

 

 
Лоро (долазећи) акредитив – који отвара страни купац (увозник) у корист 
домаћег продавца (извозника). 
 
За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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28.  ПД „Маркос“  жели да осигура своју управну зграду и опрему у њој од пожара и 
неких других опасности. Вредност управне зграде је 4.000.000,00 динара, а 
вредност опреме 500.000,00 динара. Потенцијални клијент жели да осигура 
објекат на суму осигурања од 5.000.000,00 динара, а опрему на 800.000,00 динара 
 
Процени да ли се може саставити понуда на основу наведених података и 
образложи добијени одговор. 
______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 
 
На основу наведених података не може се саставити понуда јер су осигуране 
суме на које клијент  жели да закључи осигурање веће од вредности ствари. 
 
За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

29.  Код осигураника Павла Филиповића настала је штета након изливања воде из 
канализационих цеви у износу од 200.000,00 динара. Вредност објекта је 
1.000.000,00 динара, осигурана сума је 600.000,00 уз уговорено начело 
пропорције. 
 
Израчунати износ накнаде из осигурања и приказати поступак. 
 
Простор за рад: 

 
Накнада из осигурања = износ штете * сума осигурања 
                                               вредност осигуране ствари 
Накнада = 200.000,00 * 600.000,00 

                                         1.000.000,00 
Накнада = 120.000,00 динара 

 
Одговор: 
 
Накнада из осигурања износи ____________________120.000,00 динара 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 2 
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30.  Годишња премија за осигурање куће од пожара износи 25.200,00 динара са 
укљученим порезом. Израчунати износ прве и друге рате премије  осигурања ако 
клијент жели да плаћа премију полугодишње, приказати поступак обрачуна.  
 
Простор за рад: 

 
Порез = 25.200 * 5 =1.200,00 
                   105                             
Премија без пореза=25.200,00-1.200,00=24.000,00 
Прва рата=24.000,00/2+1200=13.200,00 
Друга рата=24.000,00/2=12.000,00 динара  

 
Одговор:  
 
Прва рата износи ______________13.200,00  динара. 

Друга рата износи ______________12.000,00 динара. 

 
За два тачна одговора уз приказан поступак рада 2 бода; 
За један тачан одговор  уз приказан поступак рада 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

31.  Власник продавнице мешовите робе жели да осигура своју опрему у продавници 
од провалне крађе и разбојништва, књиговодствена вредност опреме је 
400.000,00 динара. Клијент прихвата учешће у штети.   
 
На основу датих података израчунати годишњу премију са порезом и приказати 
поступак обрачуна.  
 
Простор за рад: 

 
 
Премија без пореза = 400.000,00*7,82/1000 = 3.128,00  
Порез = 3.128,00*5% = 156,40 
Премија са порезом=3284,40 

 

 
Одговор:  
 
Годишња премија са порезом износи ____________3.284,40 динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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32.  Власник продавнице жели да осигура непомична стакла од лома на свом локалу. 
Стакла су површине 100 m2, дебљина стакла  6 mm, набавна цена стакла је 
5.000,00 динара по m2. 
 
На основу датих података израчунати годишњу премију са порезом и приказати 
поступак обрачуна.  
 
Простор за рад: 

 
Премија без пореза =100*5.000,00*6,084% = 30.420,00 
Порез = 30.420,00*5% = 1.521,00 
Премија са порезом=31.941,00 

 
 

 
Одговор: 
 
Годишња премија са порезом износи _______________31.941,00 динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

33.  Привредном друштву за потребе плаћања обавеза према иностраном партнеру је 
потребно 10.000,00 евра и 10.000,00 долара.  
 
Курсна листа НБС на дан 28.01.2020. 

Валута Куповни Средњи  Продајни 
Куповни за 
ефективу 

Продајни за 
ефективу 

ЕUR 117.0000 117.5169 118.5000 116.6943 118.3395 

USD 106.2812 106.601 106.9208 105.8548 107.3472 

 
Израчунати колико је динарских средстава потребно за куповину девиза. 
 
Простор за рад : 

10.000,00 x 118.5000 = 1.185.000,00 динара за куповину евра 
10.000,00 x 106.9208 = 1.069.208,00 динара за куповину долара  
Укупно = 2.254.208,00 

 
За куповину девиза потребно је __________________2.254.208,00 динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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34.  Привредно друштв врши трансфер свог девизног прилива од 10.000,00 

швајцарских франака у динаре.  

 

Курсна листа НБС на дан 28.01.2020. 

Валута Куповни Средњи  Продајни 
Куповни за 

ефективу 

Продајни за 

ефективу 

ЕUR 117.0000 117.5169 118.5000 116.6943 118.3395 

USD 106.2812 106.601 106.9208 105.8548 107.3472 

CHF 104,3180 109,8084 115,2988 103,7689 115,8479 

 

Израчунати изнас динарских средстава остварених овим трансфером.  

 

Простор за рад : 

 

10.000,00 x 104.3180 = 1.043.180,00 динара 

 

Износ средстава је ________________1.043.180,00 динара. 

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

 

 / 3 

 

 

35.  Банка је примила депозит у износу од 600.000,00 динара на рок од три месеца са 

фиксном месечном каматном стопом од 0,5%. Из овог депозита банка је 

пласирала динарски кредит физичком лицу у истом износу и са истим роком, са 

фиксном месечном каматном стопом од 1,2%. 

 

Израчунај и утврди висину зарадe коју је банка остварила. 

 

Простор за рад: 

600.000,00 x 0,5 / 100 = 3.000,00 динара (пасивна камата) 

600.000,00 x 1,2 / 100 = 7.200,00 динара (активна камата) 

7.200,00 – 3.000,00 = 4.200,00 динара 

 

Одговор: 

 

 

 

Банка је остварила зараду у износу од 4.200,00 динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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36.  Млекара Младост жели да осигура од пожара и неких других опасности своју 
управну зграду чија је вредност 5.000.000,00 динара и опрему чија је вредност 
400.000,00 динара.   Од допунских опасности  изливања воде из водоводних и 
канализационих цеви жели да осигура опрему на пуну вредност.  
 
На основу датих података израчунати годишњу премију без пореза и приказати 
поступак обрачуна.  
 
Простор за рад: 

 
 
Премија без пореза за пожар = 5.400.000,00*1,275/1000=6.885,00 
Премија без пореза за доп. 

опасности=400.000,00*1,026/1000=410,40 
Укупна премија без пореза=7.295,40 
Порез=7.295,40*5%=364,77 
Годишња премија са порезом: 7.660,17 

 

 
Одговор: 
 
Годишња премија са порезом  износи _______________7.660,17 динара.  
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

37.  Потенцијални осигураник жели да плаћа годишњу премију за мешовито осигурање 
живота у износу од 2.000 евра. Њега занима колико би му износила рата у случају 
полугодишње, кварталне и месечне динамике плаћања. 
Израчунати износ рата из осигурања и приказати поступак. 
 
Простор за рад: 

Полугодишња рата = (2.000 + 2.000 * 2%) / 2  = 1.020,00 евра 
 
Квартална рата = (2.000 + 2.000 * 3%) / 4 = 515,00 евра 

 
Месечна рата = (2.000 + 2.000 * 5%)  / 12 = 175,00 евра 

 

 
Одговор: 
 
Полугодишња рата би износила ______________ евра, квартална ____________ 
евра, а месечна рата ____________ евра. 
 
Полугодишња рата би износила 1.020,00  евра, квартална 515,00 евра, а месечна 
рата 175,00 евра. 
 
За три тачна одговора уз приказан поступак рада 3 бода; 
За два тачна одговора уз приказан поступак рада 2 бода; 
За један тачан одговор уз приказан поступак рада 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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38.  Потенцијални осигураник жели да закључи уговор о осигурању одложене 
привремене личне ренте за школовање детета и то дечака старог 5 година. 
Годишњу премију жели да плаћа у износу од 500 евра и занима га колико би му 
износила годишња рента, а колико рата у случају месечне динамике плаћања. 
Израчунати износ годишње ренте и рате из осигурања и приказати поступак. 
 
Простор за рад: 

 
Годишња рента = 500 * 1,98810 =994,05 евра 

 
Месечна рата = (500 + 500 * 5%) / 12 = 525 /12 = 43,75 евра 

 

 
Одговор: 
 
Годишња рента би износила ______________ евра, а месечна рата ____________ 
евра. 
 
Годишња рента би износила 994,05 евра, а месечна рата 43,75 евра. 
 
За два тачна одговора уз приказан поступак рада 3 бода; 
За један тачан одговор уз приказан поступак рада 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

39.  Власник привредног друштва Харизма има закључено осигурање од 
аутоодговорности за службено возило и за ауто незгоду (1+1).  За аутонезгоду је 
платио  810,00 динара.  Дошло је до незгоде и код возача је установљен трајни 
инвалидитет.  
 
Израчунати тачан износ накнаде коју је потребно исплатити  и приказати поступак. 
 
Простор за рад: 

 
Накнада из осигурања = 810/405*300.000,00=600.000,00 динара 

 
Одговор: 
 
Износ накнаде коју је потребно исплатити износи____________ 600.000,00 динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 4 бода;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 4 
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40.  Клијент је поднео захтев за рефинансирање кредита у другој банци у износу од 

236.000,00 динара. Средњи курс је 118,00 динара за евро. Банка врши 

рефинансирање наменским кредитима са девизним депозитом и валутном 

клаузулом, за измирење обавезе у целости.  

 

Услови за одобравање овог кредита су приказани у датој табели: 

Износ 

кредита у 

€ 

Депозит 

(обезбеђује се 

из кредита) 

Рок 

отплате 

(месеци) 

Номинална 

каматна стопа на 

годишњем нивоу 

Ефективна 

каматна стопа на 

годишњем нивоу 

1. 000,00 20% 24 11,20% 12,25% 

2. 000,00 20% 24 11,20% 12,25% 

  

Проценити и образложити да ли ће банка одобрити тражени кредит клијенту. 

 

Простор за рад: 

2.000,00 евра x 20% = 400,00 евра (депозит) 

2.000,00 – 400,00 = 1.600,00 евра (износ кредита) 

1.600,00 x 118,00 = 188.800,00 динара 

 

Одговор: 

 

 

 

 

Банка неће одобрити тражени кредит клијенту, јер је износ кредита који је 
клијенту потребан 236.000,00 динара, а банка одобрава износ од 188.800,00 
динара због депозита од 20% који умањује износ кредита. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 5 бодова; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 5 

 

 

У следећим задацима повезати и уредити појмове према захтеву 
 

41.  На левој страни су ситуације, а на десној страни инструменти платног промета. На 
линији испред инструмента платног промета написати број који стоји уз одговарајућу 
ситуацију.  
 

1. Оснивач привредног друштва уплаћује на рачун 

позајмицу за ликвидност 3 Налог за исплату 

2. Привредно друштво измирује обавезе за купљену 

робу по фактури 1 Налог за уплату 

3. Заступник привредног друштва подиже готовину 

са рачуна за текуће материјалне трошкове 2 Налог за пренос 

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бодова;  
за два тачна и ниједан нетачан  одговор 1 бод; 
за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1,5 
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42.  Хронолошким редом (од 1 до 4) поређати кораке у решавању констатованог вишка 

новца у благајни. Први корак обележити бројем 1. 

 

 

За потупно тачан редослед 2 бода;  

све остало 0 бодова. 

3 Израда записника 

1 Пријава непосредном руководиоцу 

4 Уплата вишка на рачун (благајнички вишкови) 

2 Формирање комисије 

 

 / 2 

 

 

43.  На левој страни су наведена документа у осигурању, а на десној страни 

карактеристике тих докумената. На линију испред карактеристика документа 

уписати број одговарајућег документа. 

 

1. лист покрића 3 доказ да је уговор закључен 

2. цертификат осигурања 4 врста предуговора о осигурању 

3. полиса осигурања 2 скраћени облик полисе осигурања 

4. slip и cover note 1 има важност до издавања полисе 

 
 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  

за три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бод;  

за два тачна и ниједан нетачан  одговор 1 бод; 

за један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова; 

све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

44.  На левој страни дате су врсте ризика у транспортном осигурању, а на десној 
страни примери ризика. На линију испред примера ризика уписати број 
одговарајуће врсте ризика.  

 2 крађа 

1.  основни ризици 1 саобраћајне незгоде 

2. допунски ризици 2 
манипулативни ризици (лом и 
расипање) 

 1 пожар 

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 1,5 бод;  
За два тачна и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
За један тачан и ниједан нетачан одговор 0,5 бодова;  
Све остало 0 бодова. 
 

 

 / 2 
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45.  Хронолошким редом (од 1 до 5) поређати кораке у процедури исплате новца са 

текућег рачуна физичког лица. Први корак обележити бројем 1. 

 

1 Идентификација клијента на основу личних исправа  

5 Пребројавање новца пред клијентом  

2 Исплата новца и потписивање и овера налога за исплату 

3 Издвајање новца који треба да исплати  

4 Означавање апоена у којима је извршена исплата на налогу за исплату 

 
За потупно тачан редослед 2,5 бодa;  

све остало 0 бодова. 

 

 / 2,5 

 

 

46.  На левој страни су дате врсте рачуна за трговину хартијама од вредности, а на 

десној страни описи тих рачуна. На линији испред описа уписати број који стоји уз 

рачун на који се тај опис односи. 

 

1. Власнички рачун 1 

отвара брокер за клијента и на њему 

се налазе  хартије од вредности. 

2. Наменски рачун 3 

отвара брокер где се пребацују акције 

којима се тргује. 

3. Рачун хартија од 

вредности 2 

отвара се у пословној банци где се 

пребацују средства за куповину 

хартија од вредности. 

 

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 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

47.  На левој страни су наведени ризици који су обухваћени појединим врстама животног 

осигурања, а на десној страни врсте животног осигурања. На линију испред врсте 

животног осигурања уписати број којим је означен ризик који та врста осигурања 

обухвата. 

 

1. инвалидитет и болничка накнада    

2. трајни инвалидитет 3 ризико осигурање 

3. смрт   

4. смрт и доживљење  4 мешовито осигурање 

5. трајни инвалидитет и смрт   

6. доживљење и трајни инвалидитет 1 

допунско осигурање уз 

осигурање живота 

 
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 бод;  
Све остало 0 бодова. 
 

 

 / 3 

 

 

 


