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87,5 - 100 одличан (5) 
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1.   

2.   

3.   
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У следећим задацима заокружити број испред траженог одговора 
 

1.  Привредно друштво је аплицирало за кредит у износу од 155.000,00 евра за 
проширење капацитета. У бизнис плану је наведно да ће изградња трајати две 
године и да привредно друштво планира да кредит враћа три године од текућих 
прихода новоизграђених капацитета. На основу приложене документације 
Кредитни одбор банке је одобрио кредит под следећим условима: 4% годишња 
каматна стопа, грејс период две године, период између рата 3 месеца.  
 
Привредно друштво ће интеркаларну камату плаћати: 
 

1. две године 
2. три године 
3. пет година 

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

 

 / 1 

 

 

2.  Готов новац од експозитуре Народне банке Србије прузимају овлашћена лица 
заполена у Банци, која су наведна на Захтеву за исплату готовог новца, а којих 
мора бити ннајмање: 
 

1. двоје 
2. троје 
3. четворо 

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

 

 / 1 

 

 

3.  Осигураник може да захтева увећање осигуране суме при уговарању аутонезгоде 
максимално у висини од: 
 

1. 200% 
2. 100% 
3. 20% 
4. 50% 

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

 

 / 1 

 

 

4.  На висину основице за обрачун премије код аутокаско осигурања утиче 
коефицијент:  
 

1. К4 
2. К3 
3. К2 
4. К1 

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

 

 / 1 
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5.  Најнижа старосна граница за закључење ризико осигурања је: 
 

1. 18 година 
2. 16 година 
3. 14 година 
4. 12 година 

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

 

 / 1 

 

 

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

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

 
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. 

 

 / 1,5 

 

 

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

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

 
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. 

 

 / 1,5 
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9.  Основни осигурани ризици у осигурању усева и плодова су:  
 

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

 
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. 

 

 / 1,5 

 

 

10.  Означити ситуације које се односе на готовинско плаћање. 
 

1. овлашћено лице привредног друштва наплаћује потраживања од другог 
привредног друштва 

2. оснивач привредног друштва уплаћује на рачун позајмицу за 
ликвидност 

3. привредно друштво измирује обавезе за купљену робу по фактури 
4. заступник привредног друштва подиже готовину са рачуна за текуће 

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

 

 / 2 

 

 

11.  Коефицијенти који се користе при израчунавању прерачунатог коефицијента код 
каско осигурања су: 
 

1. Коефицијент за корекцију за територијално покриће 
2. Коефицијент за корекцију за намену возила 
3. Коефицијент за попуст по основу динамике плаћања  
4. Коефицијент за корекцију амортизације возила 
5. Коефицијент за попуст по основу трајања уговора 

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

посумњао  да је фалсификат. Банка са таквим примерком новца, за који се утврди 

да је фалсификат, поступа као са ___________ у готовом новцу. 

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

посумњао  да је фалсификат. Банка са таквим примерком новца, за који се утврди 

да је фалсификат, поступа као са мањком у готовом новцу. 

За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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13.  По преузимању новца од експозитуре НБС, два овлашћена лица пословне банке 

се враћају у своју експозитуру и  предају новац благајнику уз приложен Налог – 

спецификацију за исплату, а благајник том приликом попуњава документ под 

називом ______________________________. 

Пријем новца 
 
За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

14.  Накнада из осигурања код методе првог ризика зависи од ____________________  

и ____________________. 

 

Накнада из осигурања код методе првог ризика зависи од осигуране суме и 

штете. 

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

 

 / 1 

 

 

15.  Код осигурања на „први ризик“ суму осигурања одређује уговарач на основу 

претпоставке о ___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________. 
 
Код осигурања на „први ризик“ суму осигурања одређује уговарач на основу 

претпоставке о максимално могућој штети по једном штетном догађају. 

За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

16.  Уговорени временски период за плаћање премије од стране уговарача осигурања 

у току којег не постоји обавеза осигуравача за исплату личне ренте назива се 

__________________________. 

 
Уговорени временски период за плаћање премије од стране уговарача осигурања 

у току којег не постоји обавеза осигуравача за исплату личне ренте назива се 

период одложености (период плаћања премије). 

За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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17.  Осигурањем од провалне крађе и разбојништва је покривена штета од 

____________________, ____________________ или ____________________ 

осигураних ствари. 

 

Осигурањем од провалне крађе и разбојништва је покривена штета од одношења, 

уништења или оштећења осигураних ствари. 

 
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 

 

 

18.  Мушкарац старости 33 године, отац троје деце, жели да закључи животно 
осигурање. Због своје финансијске ситуације у могућности је да плаћа годишњу 
премију у износу од 50 евра наредних 20 година. Једини услов му је да 
финансијски обезбеди своју децу у случају смрти.  
 
Потенцијалном осигуранику предложићеш да закључи ________________ 

осигурање. 

ризико 
 
За тачан одговор  2 бодa;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

19.  Различита паковања папирних новчаница садрже тачно утврђен број комада 
папирног новца: 
 

1. пакет _________________ комада паприних новчаница 

2. свежањ _______________ комада папирних новчаница 

3. аманет _______________ комада папирних новчаница. 

 

1. пакет 100 комада паприних новчаница 

2. свежањ 1.000 комада папирних новчаница 

3. аманет 20.000 комада папирних новчаница. 

 

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 
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20.  Привредно друштво је аплицирало за кредит у износу од 356.000,00 евра за 
изградњу производне хале. У бизнис плану је наведно да ће изградња трајати три 
године и да привредно друштво планира да кредит враћа седам година од текућих 
прихода новоизграђене хале. На основу приложене документације Кредитни 
одбор банке је одобрио кредит под следећим условима: рок отплате је 10 година, 
3% годишња каматна стопа, грејс период три године, период између рата 6 
месеци. Кредит је одобрен и пуштен на рачун привредног друштва 05.02.2020. 
године. 
 
Укупан број рата које привредно друштво треба да измири је ______________, са 
датумом доспећа прве рате ______________________. 
                                                   (дан, месец и година) 
 
Укупан број рата које привредно друштво треба да измири је 14, са датумом 

доспећа прве рате 05.08.2023. 

За два тачна и ниједан нетачан одговор 3 бода;  
за један тачан и ниједан нетачан одовор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор 
 

21.  Дефинисати појам Western Union. 
 
 

 

 
Western Union је светски сервис за трансфер новца. 
 
За тачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

22.  Навести основне ризике од којих се осигуравају животиње. 
 
 

 
Болест и несрећни случај. 
 
За тачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

23.  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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24.  Наведи три основне врсте ауто каско осигурања. 
 
 

 

 
Потпуно аутокаско осигурање 

Делимично аутокаско осигурање 

Допунско аутокаско осигурање 

 
За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

25.  Навести врсте кредитних осигурања по суштини. 

 

 

 

 

 „delkredere“ осигурање,  

кауцијско осигурање кредита,  

осигурање против злоупотребе поверења.  

 
За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

26.  Привредно друштво је поднело захтев за кредит у износу од 2.350.000,00 динара, 
а средство обезбеђења је непокретност чија је процењена  вредност 2.830.000,00 
динара. 
 
Проверити и образложити да ли је вредност хипотеке довољна за обезбеђење 
траженог кредита. 
 
Одговор:  
 
 

 

 

Вредност хипотеке није довољна, јер треба да буде 30% већа од траженог 
износа кредита. 
 

За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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27.  Клијент, физичко лице, је са потребном документацијом отворио наменски рачун 

за куповину хартија од вредности и на овај рачун депоновао 400.000,00 динара, 

након чега му је банкарски службеник издао потврду о депоновању средстава на 

овај износ.  

Иако је клијент дао налог за куповину 40 акција по цени од 10.000,00 динара није 

дошло до реализације истог. 

 Објаснити зашто налог није могао бити реализован.  

 

 

 

 

 

Налог није могао бити реализован јер није било довољно новца на 

наменском рачуну за трошкове провизије. 

За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

28.  Занатска радња “Бакар“, Марко Крстић, предузетник, Игманска 10, Београд. 
плаћа обавезе по фактури бр.123 у износу од 77.000,00 динара, Адвокатској 
канцеларији “Рацио“, Јован Илић, предузетник, Светог Саве 11, Београд. 

 
 
Проверити исправност налога за пренос и образложити. 
 

 

 

Налог за пренос није правилно попуњен. На месту потпис и печат налогодавца 

потребно је да стоји Марко Крстић и печат на којем пише Бакар. 

За тачан одговор 4 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 4 
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У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

29.  Привредно друштво је поднело захтев за кредит у износу од 2.500.000,00 динара 
за проширење капацитета.  
 
Израчунати минималну вредност хипотеке неопходне за одобравање овог износа 
кредита. 
 
Простор за рад: 

2.500.000,00 + (2.500.000,00 x 30/100) = 3.250.000,00 динара 
 

 
Минимална вредност хипотеке мора бити _____________3.250.000,00 динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

30.  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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31.  Клијент жели да закључи уговор за каско осигурање новог путничког аутомобила. 
На основу  профактуре и договорених услова израчунао си да је годишња премија 
без пореза 132.000,00 динара.  
 
Израчунати износ прве рате и осталих рата уколико клијент жели да плаћа 
премију месечно и приказати поступак обрачуна. 
 
Простор за рад: 

 
Порез = 132.000,00 * 5% =6.600,00 
                                              
Прва рата=132.000,00/12+6.600=11.000,00+6.600,00=17.600,00 
Остале рате=132.000,00/12=11.000,00  

 
Одговор:  
 

Прва рата износи ____________________динара. 

Остале рате  износе__________________динара. 

 
Прва рата износи 17.600,00 динара.  
Остале рате износе 11.000,00 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 

 

 

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 
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33.  Привредном друштву је за потребе плаћања обавеза према пословном партнеру 

из Швајцарске потребно 10.000,00 швајцарских франака. 

 

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 колико је динарских средстава потребно за куповину девиза. 

 

Простор за рад : 

 

10.000,00 x 115.2988 = 1.152.988,00 динара 

 

За куповину девиза потребно је ________________1.152.988,00 динара. 

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

 

 / 3 

 

 

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 
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35.  Клијент банке је донео на наплату путнички чек издат од стране банке у вредности 

од 200,00 евра. Банка при откупу иностраних чекова наплаћује провизију од 2%.  

 

Курсна листа НБС  

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 износ динарских средстава добијених откупом.  

 

Простор за рад : 

200 x 117.0000 = 23.400,00 динара 

23.400,00 x 2% = 468,00 динара 

23.400,00 – 468,00 = 22.932,00 

 

Износ средстава је _______________ динара.22.932,00 динара. 

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

 

 / 3 

 

 

36.  Објекат А вреди 520.000,00 динара, а осигуран је на суму осигурања од 182.000,00 
динара. Објекат Б вреди 450.000,00 динара, а осигуран је на суму осигурања од 
270.000,00 динара. Настала штета од пожара на објекту А износи 140.000,00 
динара, а на објекту Б 150.000,00 динара. Уговорено је начело пропорције. 
Упоредити износе накнада из осигурања који ће бити исплаћени за објекат А и Б, и 
приказати поступак. 
 
Простор за рад: 

 
Накнада из осигурања = износ штете * сума осигурања 

                                               Вредност осигуране ствари 
Накнада за објекат А = 140.000,00 * 182.000,00 
                                                  520.000,00 
Накнада за објекат А = 49.000,00 динара 
Накнада за објекат Б =150.000,00 * 270.000,00 
                                                  450.000,00 
Накнада за објекат Б = 90.000,00 динара 

 
Одговор: 
 
Већа накнада биће исплаћена осигуранику за објекат ______. Б. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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37.  Власник ПД „Харфа“ које се бави производњом музичких инструмената жели да 
осигура залихе робе  од провалне крађе и разбојништва, вредност залиха износи 
700.000,00 динара. Клијент прихвата учешће у штети и наглашава да је 10% 
вредности залиха  изложио на сајму. 
 
На основу датих података израчунати годишњу премију без пореза.  
 
Простор за рад: 

 
 
Основица за обрачун премије 700.000,00*90%=630.000,00 
Годишња премија без пореза: 630.000,00*9,94/1000=6.262,20 

 

 
Одговор: 
 
Годишња премија без пореза износи _______________6.262,20 динара.  
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

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 600 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 = 600 * 1,98810 =1.192,86 евра 

 
Месечна рата = (600 + 600 * 5%) / 12 = 630 /12 = 52,50 евра 

 

 
Одговор: 
 
Годишња рента би износила 1.192,86____________ евра, а месечна рата 52,50 

____________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 
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39.  На објекту који вреди 800.000,00 динара настала је штета од пожара у износу од 
200.000,00 динара. Објекат је осигуран на суму осигурања од 500.000,00 динара 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 * 500.000,00 

                                         800.000,00 
Накнада = 125.000,00 динара 

 
Одговор: 

Накнада из осигурања износи _______________125.000,00 динара, а у случају 

тоталне штете износила би _______________500.000,00 динара. 

 
За два тачна одговора уз приказан поступак рада 4 бода; 
За један тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 4 

 

 

40.  Клијент Сања Симовић има закључено осигурање од пожара и жели да осигура  
своју кућу од допунског ризика поплаве, бујице и високе воде. Осигурање од 
допунског ризика би закључила на први ризик од 300.000,00 динара при чему жели 
да за допунске ризике плаћа годишње до 2.000,00 динара са порезом. Подручје у 
коме се налази кућа у последњих десет година није плављено.  
 
Процени да ли клијент може да закључи уговор о осигурању по жељеним 
условима, приказати поступак  обрачуна.   
 
Простор за рад: 

 
    Премија за допунски ризик: 300.000,00 * 5,264 /1000 = 1.579,20 
    Порез: 1.579,20*5% = 78,96 
    Годишња премија са порезом: 1.658,16 
 

 
Одговор: 
  
Износ годишње премије са порезом за допунски ризик 

износи_______________1.658,16 динара. 

Клијент  _______________може  да закључи  уговор о осигурању по жељеним 

условима.   

За два тачна одговора уз приказан поступак рада 4 бода; 
За један тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 4 
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У следећим задацима повезати и уредити појмове према захтеву 
 

41.  Хронолошким редом (од 1 до 3) поређати кораке у решавању констатованог 

мањка новца у благајни. Први корак обележити бројем 1. 

 

 

За потпуно тачан редослед 1,5 бод;  
све остало 0 бодова 

1 Комисија врши увид  

3 Надлежни руководилац доноси решење 

2 Саставља записник о свом налазу 

 

 / 1,5 

 

 

42.  На левој страни су дати називи службе или референта, а на десној страни врсте 

послова. На линији испред врсте посла написати број који стоји уз службу или 

референта који обавља ту врсту посла. 

 

1. Кредитни биро 3 

Анализира пословање привредног 

друштва потенцијалног корисника 

кредита 

2. Кредитни одбор 1 

Даје податке о обавезама и финансијској 

дисциплини  клијената 

3. Одељење ризика  4 Прима захтев за кредит 

4. Кредитни референт 2 

Доноси одлуку о одобравању кредита 

(позитивна, негативна) 

 
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 

 

 

43.  На левој страни су дати критеријуми за поделу полиса, а на десној страни врсте 

полиса. На линију испред врсте полисе уписати број одговарајућег критеријума за 

поделу полиса. 

 

1. према месту 
реализације ризика 

3 валутиране и невалутиране полисе 

2. према броју лица 
обухваћених полисом 

4 појединачне и генералне полисе 

3. према осигураној суми 2 индивидуалне и колективне полисе 

4. према обухватности 
осигуране робе у транспорту 

1 поморске и копнене 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.  Хронолошким редом (од 1 до 5) поређати кораке у процедури исплате новца са 
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текућег рачуна физичког лица. Први корак обележити бројем 1. 

 

5 Пребројавање новца пред клијентом  

1 Идентификација клијента на основу личних исправа 

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 

 

 

45.  На десној страни су називи докумената потребних правном лицу приликом 
отварања рачуна, а на левој страни описи тих докумената. На линији испред 
назива документа уписати број који стоји уз опис који се односи на тај документ. 
 

1. документ на коме се налазе својеручни 
потписи лица, која имају право 
располагања средствима са рачуна 2 

Потврда о извршеној 
регистрацији 

2. документ који служи за идентификацију 
пореског обвезника у пореским и осталим 
правним пословима 1 

Картон депонованих 
потписа 

3. докуменат на коме лице које заступа 
правно лице депонује својеручни потпис 
код надлежног органа, а у Банци служи као 
доказ да је Захтев за отварање рачуна и 
другу документацију потписало овлашћено 
лице 3 ОП образац 

 
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 

 

 

46.  Хронолошким редом (од 1 до 5) поређати фазе у процесу управљања ризиком. 
Прву фазу обележити бројем 1. 
 

4 примена изабране методе за управљање ризиком 

1 идентификација ризика 

3 избор методе за управљање ризиком 

2 анализа (оцена) ризика 

5 процена ризика и поновно испитивање 

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

 

 / 3 
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47.  На левој страни су наведене обавезе осигуравача код појединих врста животног 
осигурања ако осигураник доживи истек уговореног трајања осигурања, а на десној 
страни врсте животног осигурања. На линију испред врсте животног осигурања 
уписати број којим је означена обавеза осигуравача у тој врсти осигурања. 
 

1. исплаћује се двострука осигурана сума   

2. исплаћује се уговорена лична рента 4 ризико осигурање 

3. исплаћује се половина осигуране суме   

4. нема обавезу исплате 5 мешовито осигурање 

5. исплаћује се уговорена осигурана сума   

6. исплаћује се уплаћена премија 2 рентно осигурање 

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 4 бода;  
За два тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
За један тачан и ниједан нетачан одговор 1 бод;  
Све остало 0 бодова. 
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