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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.   

  



ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА 
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 Страна 2 од 17 

 

 

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.  Штедним улогом могу располагати власник, овлашћено лице, законски заступник 
малолетног лица и старатељ (за лице под старатељством), ако штедна књижица 
гласи на: 
 

1. доносиоца 
2. доносиоца уз шифру 
3. име 

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

 

 / 1 

 

 

3.  Документ који се не попуњава у процедури снабдевања благајне готовином је: 
 

1. Пријем новца  
2. Налог – спецификација за исплату  
3. Захтев за исплату готовог новца 
4. Предаја новца 

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

 

 / 1 

 

 

4.  Бонус је: 
 

1. део штете коју осигураник сноси сам 
2. попуст на премију због непостојања штете у претходном периоду 

осигурања 
3. казнени додатак на премију коју плаћа осигураник 
4. премија која покрива све штете које настану у текућој години 

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

 

 / 1 
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5.  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 

 

 

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

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

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

 

 / 1 

 

 

7.  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 акредитив 
3. Међународни документарни инкасо 

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

 

 / 2 

 

 

8.  Осигураник Павле Вујић је осигурао своју кућу која вреди 2.500.000,00 динара од 
допунских опасности изливања воде из вододоводних и канализационих цеви на 
први ризик на 300.000,00 динара. У време трајања осигурања, дошло је до 
настанка осигураног случаја и штета је процењена на 350.000,00 динара. 
Осигуранику ће бити иплаћена накнада из осигурања у износу од: 
 
 

1. 350.000,00 динара 
2. 2.500.000,00 динара 
3. 650.000,00 динара 
4. 300.000,00 динара 

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

 

 / 2 
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У следећим задацима заокружити бројеве испред тражених одговора 
 

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  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.  Обавеза благајника је да, у ситуацији када књиговодствено стање износи 
50.000,00 динара, а стварно стање утврђено пребројавањем износи 58.000,00 
динара: 
 

1. требује још новца из трезора ради надокнаде разлике 
2. састави записник о мањку који потписују благајник и чланови комисије 
3. врати вишак ономе коме припада, односно уплати разлику на рачун 

благајнички вишкови уколико није могуће утврдити коме вишак 
припада 

4. пријави вишак непосредном руководиоцу 
5. уплати разлику на благајнички рачун  

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

 

 / 2 

 

 

11.  Означити ситуације које се односе на безготиовинско плаћање.  
 

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

2. Привредно друштво измирује обавезе за купљену робу по фактури 
заступник.  

3. Привредног друштва подиже готовину са рачуна за текуће материјалне 
трошкове. 

4. Оснивач привредног друштва уплаћује на рачун позајмицу за ликвидност. 
 

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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12.  Овером административне забране, привредно друштво се обавезује да: 
 

1. писаним путем обавести банку уколико дође до повећања зараде 
запосленог који је корисник кредита 

2. писаним путем обавести банку уколико дође до смањења зараде 
запосленог који је корисник кредита 

3. писаним путем обавести банку да је запослени узео нови кредит код друге 
банке  

4. писаним путем обавести банку, ако дође до раскида радног односа 
између привредног друштва и корисника кредита. 

5. поступи по писменом обавештењу банке када је реч о промени 
месечне рате 

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

 

 / 2 

 

 

13.  Готовинско плаћање се односи на следеће ситуације: 
 

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

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

материјалне трошкове 
4. оснивач привредног друштва уплаћује на рачун позајмицу за 

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

 

 / 2 

 

 

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

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

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

 

 / 2 

 

 

Допунити следеће реченице и табеле 
 

15.  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 
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16.  Део премије који се мора пренети у наредну годину адекватно временском 

периоду док траје важност уговора назива се ________________ премија. 

 

Део премије који се мора пренети у наредну годину адекватно временском 

периоду док траје важност уговора назива се преносна премија. 

За тачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

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  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 

 

 

18.   
___________________ је лице које закључује уговор о осигурању у своје име и за 

свој рачун и за уступљени ризик се обавезује да плаћа одређену премију, док је 

__________________________ лице које закључује уговор о осигурању у корист 

трећег лица и плаћа премију осигурања. 

 

Осигураник је лице које закључује уговор о осигурању у своје име и за свој рачун 

и за уступљени ризик се обавезује да плаћа одређену премију, док је уговарач 

осигурања лице које закључује уговор о осигурању у корист трећег лица и плаћа 

премију осигурања. 

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

 

 / 2 

 

 

19.  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. 
 
Потенцијалном осигуранику предложићеш да закључи ризико осигурање. 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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20.  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 

 

 

21.  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 
 

22.  Дефинисати појам Western Union. 
 
 

 

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

 

 / 1 
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23.  Објаснити структуру међународног броја банковног рачуна ((International Bank 

Account Number) који се додељује при отварању девизног рачуна. 

 

IBAN – CS73 – 145 – 0070100008627 – 79 

 

CS73 ознака ознака  

145 банке земље 

0070100008627 број партије 

79 два контролна броја 

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

 

 / 2 

 

 

24.  Привредно друштво је закључило уговор са иностраним партнером о заједничком 

улагању у изградњу производих погона. Вредност инвестиције је изражена у 

еврима. Домаћи партнер се обавезује уговором да иностраном партнеру достави 

обезбеђење од стране своје банке за испуњење уговорних обавеза. 

 

Објаснити поступак банке домаћег партнера.  

 

 

 

 

 
Банка домаћег партнера ће издати банкарску гаранцију којом гарантује да ће 

уговорне обавезе извршити или уговорна страна (налогодавац гаранције) 

или банка. 

 

За потпуно 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. 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.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Износ осигурања је 180.000,00 динара. 
 
За потпуно тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 2 
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26.  Осигураник има закључено осигурање од провалне крађе и разбојништва на први 
ризик 50.000,00 динара. Износ настале штете је 30.000,00 динара. 
 
Утврдити износ накнаде из осигурања која ће бити исплаћена осигуранику.  
 
______________________________________________________________________ 
 
Износ накнаде из осигурања је 30.000,00 динара. 
 
За потпуно тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 2 

 

 

27.  Навести врсте кредитних осигурања по суштини. 

 

______________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

 
„delkredere“ осигурање,  

кауцијско осигурање кредита,  

осигурање против злоупотребе поверења.  

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

 

 / 2 

 

 

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

 

 / 3 
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У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

29.  На објекту чија је вредност 1.200.000,00 динара десила се тотална штета, сума 
осигурања је 20% нижа од вредности објекта. 
 
Израчунати износ накнаде из осигурања и приказати поступак и уговорено је 
начело пропорције. 
 
.  
 
Простор за рад: 

 
Накнада из осигурања =1.200.000,00 * 80% 
Накнада из  осигурања  = 960.000,00 динара 
 

 
Одговор:  
 
Накнада из осигурања износи _____________________.960.000,00 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 

 

 



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

 Страна 11 од 17 

 

 

31.  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 

 

 

32.  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 

 

 



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

 Страна 12 од 17 

 

 

33.  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 

 

 

34.  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 
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35.  Потенцијални осигураник жели да плаћа годишњу премију за мешовито осигурање 
живота у износу од 1.000 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 = (1.000 + 1.000 * 2%) / 2  = 510,00 евра 
 
Квартална рата = (1.000 + 1.000 * 3%) / 4 = 257,50 евра 

 
Месечна рата = (1.000 + 1.000 + 5%)  / 12 = 87,50 евра 

 

 
Одговор: 
 
Полугодишња рата би износила 510,00  евра, квартална 257,50 евра, а месечна 

рата 87,50 евра. 

 

Полугодишња рата би износила ______________ евра, квартална ____________ 

евра, а месечна рата ____________ 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 

 

 

36.  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 994,05 евра, а месечна рата 43,75 евра. 
 
Годишња рента би износила ______________ евра, а месечна рата ____________ 

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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У следећим задацима повезати и уредити појмове према захтеву 
 

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

послова. На цртици 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 тачана и ниједан нетачан одговор 1 бод; 

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

све остало 0 бодова. 

 

 

 / 2 

 

 

38.  На левој страни су дати кредитни услови, а на десној описи кредитних услова. На 

цртици испред описа уписати број који стоји уз кредитни услов на који се тај опис 

односи. 

 

1. Затезна камата 2 

Стопа по којој се дисконтовани новчани 

токови своде на нулу 

2. Ефективна каматна 

стопа 1 

Обрачунава се уколико корисник кредита не 

измири сваку обавезу првог наредног дана 

од дана доспећа обавезе 

3. Еурибор 4 

Обрачунава се на одобрени износ кредита и 

доспева за наплату једнократно, приликом 

пуштања кредита у течај 

4. Једнократна 

накнада за пуштање 

кредита 3 

Рефернтна каматна стопа која се 

утврђује на основу понуде и тражње за 

новцем на европском тржишту 

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 

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

за два тачана 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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39.  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 

 

 

40.  На левој страни су наведени критеријуми за поделу осигурања, а на десној страни 
врсте осигурања. На линији испред врста осигурања уписати редни број 
одговарајућег критеријума.  
 

1. број осигураника 4 саосигурање, реосигурање 

2. природа ризика 1 индивидуално и колективно 

3. начин настанка 2 копнено, поморско и ваздушно 

4. начин изравнања ризика 3 обавезно и добровољно 

 
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 

 

 

41.  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 1 пожар 

 2 
манипулативни ризици (лом и 
расипање) 

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

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

рачун на који се тај опис односи. 

 

1. Наменски рачун 2 

отвара брокер за клијента и на њему 

се налазе  хартије од вредности. 

2. Власнички рачун 3 

отвара брокер где се пребацују акције 

којима се тргује. 

3. Рачун хартија од 

вредности 1 

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 

 

 

43.  На десној страни су групе бројева које представљају делове текућег рачуна 
физичког лица, а на левој страни значење сваке од ових група бројева. На цртици 
испред групе бројева написати број који стоји уз одговарајуће значење. 
 

1. Број банке 2 00000019392765 

2. Број партије клијента 1 200 

3. Контролни број 3 56 

 
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 

 

 

44.  На десној страни су називи докумената потребних правном лицу приликом 
отварања рачуна, а на левој страни описи тих докумената. На цртици 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 1 

Картон депонованих  
потписа 

2. документ који служи за идентификацију 
пореског обвезника у пореским и осталим 
правним пословима 3 ОП образац 

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 2 

Потврда о извршеној 
регистрацији  

 
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 

 

 



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

 Страна 17 од 17 

 

 

45.  На левој страни су наведени износи новчаних средстава које осигуравајуће друштво 

треба да исплати услед наступања одређених осигураних случајева, а на десној 

страни осигурани случајеви у осигурању лица од последица несрећног случаја. На 

линију испред осигураних случајева уписати број којим је означен износ новчаних 

средстава који ће бити исплаћен у случају наступања осигураног случаја ако је 

уговорена осигурана сума за смрт услед незгоде 100.000,00 динара. 

 

1. 100.000,00 динара   

2. 10.000,00 динара 4 

делимични 

инвалидитет од 10% 

3. 50.000,00 динара   

4. 20.000,00 динара 6 трајни инвалидитет 

5. 400.000,00 динара  

смрт услед болести 6. 200.000,00 динара 3 

 
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. 
 

3 избор методе за управљање ризиком 

4 примена изабране методе за управљање ризиком 

дела 1 идентификација ризика 

5 процена ризика и поновно испитивање  

2 анализа (оцена) ризика 

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

 

 / 3 

 

 

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 2 рентно 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 4 ризико осигурање 

 
 

 

 / 4 

 

 

 

 


