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 Страна 2 од 15 

 

 

У следећим задацима заокружити број испред траженог одговора 
 

1.  У остваривању основног циља трговинско предузеће има задатак да: 
 

1. онемогући функционисање робног промета 
2. обезбеди кретање робе од произвођача до потрошача 
3. обезбеди набавку сировине и материјала 

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

 

 / 1 

 

 

2.  На девизном рачуну предузећа имате 20.000,00 €. Нова вредност  1€=118,50 
динара.  Стара вредност за 1€=118,00 динара. Мера коју је држава званично 
предузела је: 
 

1. девалвација 
2. ревалвација  
3. апресијација 
4. депресијација 

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

 

 / 1 

 

 

3.  Трасант је: 
 

1. корисник менице 
2. издавалац менице 
3. менични дужник 

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

 

 / 1 

 

 

4.  Издали сте трасирану меницу  добављачу са роком  плаћања менице  90 дана. 
После 45 дана  добављач преноси меницу у циљу измирења својих обавеза на 
треће лице. Менична радња која настаје између добављача и трећег лица је: 
 

1. цесија  
2. наплата  
3. индосирање 

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

 

 / 1 

 

 

5.  Издата је меница за осигурање стамбеног кредита. На меници се уписује следеће: 
 

1. износ одобреног кредита, подаци и потпис трасанта 
2. подаци трасата, подаци и потпис трасанта 
3. подаци и потпис трасанта 

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

 

 / 1 
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6.  Примили сте меницу. Усмени договoр између шефова предузећа био  је да 
меница буде реализована за 90 дана. Меницу сте одмах рeализовали jeр нисте 
обавештени о постигнутом договору. Време доспелости менице одређено је 
следећом клаузулом: 
 

1. „на одређено време по виђењу“ 
2. „на одређено време по издавању“ 
3. „по виђењу“ 
4. „на одређени дан“       

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

 

 / 1 

 

 

7.  Одлучили  сте  да  поднесете на есконт меницу, коју сте добили од купца. Меница  
која гласи на 450.000,00 динара. Износ који добијате је: 
 

1. непромењен тј. добијате   450.000,00 динара на колико и гласи меница 
2. износ је умањен за износ затезне камате јер меницу наплаћујете пре дана 

доспећа 
3. износ је умањен за износ камате од дана продаје до дана доспећа 

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

 

 / 1 

 

 

8.  Заокружи најбољи одговор. Тржиште је: 
 

1. свеукупност односа понуде и тражње који утичу на формирање цена по 
којима се обавља робноновчана размена 

2. свеукупност односа понуде и тражње где иза понуде стоје продавци а иза 
тражње купци робе  

3. простор где се размена врши по ценама које се формирају на тржишту на 
основу односа понуде и тражње 

4. сучељавање понуде и тражње на одређеном простору у одређено 
време ради остваривања размене 

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

 

 / 2 

 

 

9.  Издали сте трасирану меницу у корист добављача. Меница је акцептирана од 
стране пословне банке. Рок плаћања менице је 90 дана, добављач преноси 
меницу у корист трећег лица после 30 дана. Процени  да ли извршена менична 
радња има негативне последице  за трасанта: 
 

1. Добављач је индосирао меницу на треће лице  и тиме се мења ремитент, 
али главни менични дужник остаје трасант и нема последица по њега 

2. Нема негативних последица јер је главни менични дужник банка која 
је акцептирала меницу на основу трасантовог покрића 

3. Негативна последица је смањење рока доспећа менице са 90 на 30 дана 
 
За један тачан и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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10.  Примили сте меницу која садржи клаузулу „не по наредби“  на износ од 300.000,00 
динара чији је рок доспећа 30 дана. На рачуну  немате средстава а у истом 
периоду  доспева вам меница коју сте издали на 300.000,00 динара. Најповољнији 
начин да измирите обавезу је:  
 

1. индосирање, поступак којим меницу коју смо добили на 300.000,00 динара 
од дужника  преносимо на добављача (повериоца)  без икаквих губитака 
чиме измирујемо и дуг у пуном износу 

2. цесија,  поступак којим меницу коју смо добили на 300.000,00 динара 
од дужника  преносимо на добављача (повериоца)  без икаквих 
губитака чиме измирујемо и дуг у пуном износу. 

3. есконтовање, поступак којим меницу коју смо добили на 300.000,00 динара 
од дужника  претварамо у готов новац тј. банка откупљује  меницу пре рока 
доспећа умањује је за износ есконта и преноси средства на рачун.  

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

 

 / 2 

 

 

У следећим задацима заокружити бројеве испред тражених одговора 
 

11.  Меницу на исплату подноси: 
 

1. индосатар  
2. трасат 
3. ремитент 
4. авалиста 
5. ималац менице 

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

 

 / 2 

 

 

12.  Промена интервалутне вредности новца је: 
 

1. девалвација 
2. инфлација 
3. депресијација 
4. дефлација 
5. ревалвација 
6. апресијација 

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

 

 / 2 

 

 

13.  На равнотежу платног биланса држава утиче путем следећих мера: 
 

1. подстицањем увоза 
2. подстицањем извоза 
3. ограничавањем увоза 
4. ограничавањем извоза 
5. увођењем царинских дажбина 
6. задуживањем у иностранству 

 
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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14.  Посебни облици спољнотрговинских послова су: 
 

1. Послови дугорочне производне кооперације  
2. Малогранични и суседни прекоморски промет 
3. Бартер послови  
4. Сајамски компензациони послови 
5. Лизинг послови 

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

 

 / 2 

 

 

15.  Међународна правила за тумачење трговинских термина – INCOTERMS значајнa 
су у спољној трговини јер се њима тачно утврђује: 
 

1. Колико износе трошкови увозног и извозног царињења 
2. Ко врши и сноси трошкове увозног и извозног царињења 
3. Временски оквир за транспорт робе од купца до продавца 
4. Надлежност суда у случају арбитраже због оштећења над робом 
5. Тренутак преношења власништва над робом 

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

 

 / 2 

 

 

16.  Заокружи бројеве испред тачних исказа: 
 

1. Посебно кредитно писмо се може наплатити у свим банкама у 
иностранству 

2. Посебно кредитно писмо се може наплатити само у једној банци 
3. Исплата по кредитном писму може бити извршена само једном 
4. Циркуларно кредитно писмо се може наплатити само у једној банци 
5. Исплата по кредитном писму може бити извршена и парцијално  

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

 

 / 2 

 

 

17.  Сличности између трговинског и платног биланса су: 
 

1. представља однос између увоза и извоза 
2. односи се на обрачунски период од једне године  
3. представља однос између примања и плаћања према иностранству 
4. може бити активан и пасиван  
5. може бити уравнотежен 
6. обухватају царински систем и контролу  

 
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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18.  Функционални систем амортизације: 
 

1. омогућава обрачун амортизације у складу са употребом основног 
средства 

2. полази од века трајања основног средства 
3. је карактеристичан за обрачун код транспортних средстава 
4. равномерно обрачунава амортизацију током читавог века трајања 

основног средства 
5. омогућава обрачун веће амортизације за основна средства која се 

више троше 

6. стимулише на боље коришћење основних средстава 
 
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.  Недостаци  лизинга као облика спољнотрговинског посла су: 
 

1. Лизинг је неповољан због пореских разлога  
2. Лизинг је неповољан због великих царинских дажбина 

      3.   Власник робе која је предмет лизинга је пословна банка корисника лизинга 
      4.   Власник робе која је предмет лизинга је давалац лизинга 
      5.   Лизинг је за корисника лизинга неповољан због немогућности одложеног 
плаћања 
      6.   Лизинг је за даваоца лизинга неповољан због немогућности наплате 
потраживања 
      7.   Лизинг је скуп начин финансирања 
 
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 

 

 

20.  Карактеристике основних средстава су: 
 

1. не мењају физички облик 
2. век трајања краћи од годину дана 
3. служе за један циклус производње 
4. улазе физички у супстанцу производа 
5. век трајања дужи од годину дана 
6. постепено се троше 

 
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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21.  Принципи спољнотрговинског пословања су: 
 

1. Економски интерес 
2. Смањење ризика пословања 
3. Монополски положај 
4. Пословни и производни стандарди 
5. Девизни прилив 
6. Равнотежа платног и трговинског биланса 
7. Сигурност посла 

 
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 

 

 

22.  Друга фаза кружног тока обртних средстава је Рı – Нı, односно фаза продаје робе. 
Издвој радње карактеристичне за ову фазу: 
 

1. продаја се концентрише ка несолвентним купцима                                            
2. успешно пословање не зависи од успешне репродукције обртних 

средстава                                                        
3. новац остварен продајом омогућује набавку робе за следећи циклус                                                      
4. повећана продаја робе утиче на повећање залиха робе                                            
5. за репродукцију обртних средстава битна је брза и успешна продаја 
6. репродукција обртних средстава условљена је наплатом 

потраживања                                                   
                                        

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 

 

 

Допунити следеће реченице и табеле 
 

23.  Издавање чека је чековна радња за коју је неопходно да постоји 

__________________ покриће на текућем рачуну издаваоца. 

 
За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
 

 

24.  Допуни једначине: 
 

основна средства        + обртна 
средства 

       = актива 

 

пасива        - обавезе         =  капитал 

 

актива        - пасива        = нула 

 

 
Тачно попуњена сва поља у једначинама 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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25.  Подела трговине на спољну и унутрашњу извршена је са 

______________________ становишта, а подела унутрашње трговине на трговину 

на велико и трговину на мало са ________________________ становишта. 

 

Подела трговине на спољну и унутрашњу извршена је са територијалног  

становишта, а подела унутрашње трговине на трговину на велико и трговину на 

мало са функционалног становишта. 

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

 

 / 2 

 

 

26.  Пословне функције су групе _____________________ које се организују ради 

_____________ ________________ трговинског предузећа. 

 

Пословне функције су групе сродних послова које се организују ради обављања 

задатака  трговинског предузећа. 

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

 

 / 2 

 

 

27.  Попуни табелу. 
 

 Однос понуде и тражње Утицај на цену 

1. Понуда је већа од тражње цена опада 

2. Тражња је већа од понуде цена расте 

3. Понуда и тражња су једнаке равнотежна цена 

 

 
За тачно попуњена сва три поља 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор 
 

28.  Дефиниши појам трговинског биланса 
 

 

 

 
Трговински биланс је однос између извоза и увоза у одређеном периоду 
времена. 
 
За потпуно тачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 



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

 Страна 9 од 15 

 

 

29.  Издао си меницу добављачу 20.04. текуће године  на износ од 1.000.000,00 
динара са роком доспећа 60 дана. Меницу је авалирала пословна банка  у питању 
је делимичан авал. На дан доспећа менице стање на текућем рачуну је 850.000,00 
динара. 
 
На основу анализе настале ситуације објасни ко ће и колико извршити плаћање у 
моментну доспелости менице. 
 

 

 

 

 

 

Меничну обавезу плаћа авалиста; пословна банка плаћа 150.000,00 

динара јер је делимичан авал, а остатак до 1.000.000,00 динара трасант 

(издавалац)  јер има покриће на текућем рачуну од 850.000,00 динара 

Навођење кључних речи: меничну обавезу плаћа авалиста, пословна 

банка 150.000,00, а трасант  или издавалац  850.000,00 динара јер је 

делимичан авал 

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

 

 / 2 

 

 

30.  Радиш у комерцијалној служби Привредног друштва „ИМТ“ Београд, Тошин Бунар 
268. Због смањене количине челика за производњу потребно је у року од 48 
часова да набавиш 100 тона челика од добављача из Украјине. Са добављачем је 
договорен паритет EXW. У договору са шпедитером је одлучено да „ИМТ“ изврши 
избор возара. 
На основу раније послатих упита  стигле су, 17. марта текуће године,  понуде 
следећих превозника: 
 

 „ЈП ЖЕЛЕЗНИЦЕ“ Србије из Београда нуди превоз теретним возом 
носивости јеног вагона 40 тона, по цени од 5.000 € по једном превозу. У 
цену је укључено осигурање робе. Превоз у року од 48 часова од тренутка 
поруџбине.  

 „Air Srbija“ из Београда нуди превоз теретним авионом максималне 
носивости 40 тона, по цени од 3.000 € по једном превозу. Превоз у року од 
24 часа од тренутка поруџбине. 

 „Весели комби” ДОО Београд нуди превоз камионима, различитих 
носивости од 10 до 20 тона, по цени од 250 € по тони превезене робе. У 
цену је укључено осигурање робе. Превоз у року од 48 сати од тренутка 
поруџбине. 

Одговор: 

 

 

 

 

 
Пошто су потребни капацитети од 100 т изабрао сам превозника „Железнице 
Србије“ јер једино он располаже вагонима довољне носивости – 100 тона, 
врши превоз и нуди осигурање робе.  
Кључне речи: носивост (капацитет) и осигурање робе. 
Тачно одабран превозник уз 2 кључне речи 2 бода; 
Тачно одабран превозник уз 1 кључну реч   1 бод; 
Све остало 0 бодова 

 

 / 2 
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31.  Попуни табелу: 

Назив 
основног 
средства 

Набавна 
вредност 

Век 
трајања у 
годинама 

Амортизациона 
стопа 

Износ 
амортизације 

Грађевински 
објекат 

1.000.000,00 50 2 20.000,00 

Опрема 
 

700.000,00 20 5 35.000,00 

 
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 

 

 

32.  Запослен си у продајној служби на пословима маркетинга у ПД „МУЛЕН РУЖ“ д.о.о. из 
Бујановца које се бави прометом козметике и кућне хемије. Директор је саопштио твом 
шефу да планира отварање још два малопродајна објекта различитих величина. 
Мањи објекат налази се на главном тргу, а већи у близини стамбеног блока. Шеф ти 
налаже да предложиш начин продаје и врсту робе која ће се продавати у малом и 
великом продајном објекту. Образложи свој предлог начина продаје и врсту робе која 
ће се продавати за наведена два објекта. 
 

 

 

 

 

 
Мали продајни објекат погодан је за класични начин продаје,  и ту  би се 

продавала коз-метика док је велики продајни објекат, због своје локације, 

погодан за самоуслужни на-чин продаје јер би се продавала кућна хемија 

Кључне речи: мањи објекат-класични начин продаје-козметика, већи објекат-

само-услужни-кућна хемија,  

За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

33.  Запослен си у привредном друштву које се бави извозом обуће на тржиште Бугарске. 
Након извршене  ревалвације, промењена је вредност домаће валуте и уместо 1€ = 
118,50 РСД, нова вредност је 1 € = 117,50 РСД 
Објасни утицај ревалвације на извоз твог привредног друштва. 
  
Објашњење: 

 

 

 

 

 
Због пораста  вредности домаће валуте – ревалвације, извоз ће се смањити  јер 

ће по основу девизног прилива бити остварено мање динарских средстава.  

Кључни појмови: пораст вредности домаће валуте, смањење извоза, мање 

динарских средстава по основу прилива. 
За потпуно тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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34.  Радиш као референт комерцијалне службе у привредном друштву за производњу 
и промет дечије конфекције. Због недостатка памука шеф производње сазива 
састанак колегијума привредног друштва. На том састанку он предлаже да се 
серија дечијих тренерки за сталног купца произведе уз веће учешће полиакрила а 
мање учешће памука којег нема довољно. На декларацији поменуте серије 
дечијих тренерки стоји 100% памук. Ти се са овим предлогом не слажеш. 
Образложи свој став колегама. 
 

 

 

 

 
Не слажем се да предлогом шефа производње  зато што поменута радња 
(довођење купца у заблуду у вези са саставом робе) представља нелојалну 
конкуренцију и може да нанесе штету купцу. 
Кључне речи: довођење купца у заблуду, састав робе,  нелојална 
конкуренција, наношење штете 
 
Тачно образложење уз 4 кључне речи 4 бода; 
Тачно образложење уз 3 кључне речи 3 бода; 
Тачно образложење уз 2 кључне речи 2 бода; 
Тачно образложење уз 1 кључну реч   1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 4 

 

 

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

35.  Раније сте примили меницу са роком доспећа 01. 06. текуће године на износ 
350.000,00 динара. Истог дана доспева вам меница на наплату од добављача на 
480.000,00 динара. Извод  од 01.06. показује стање на текућем рачуну од 
1.000.000,00 динара.  

Израчунај стање  на текућем рачуну   
 
Простор за рад: 

1.000.000-480.000+350.000= 870.000  динара  је  стање на рачуну 

 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 1 бод;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

36.  Вредност кукуруза на светском тржишту је 190 $ / т, а тоне нафте 570 $ / тони. Aко 
је планиран извоз 10.000 т нафте, израчунај колико се кукуруза може добити 
компензацијом: 
 
Простор  за рад: 

 
Нафта: 570 $ х 10.000т =5.700.000 $   
Кукуруз: = 190 $ х Х = 5.700.000              
Компензација = 5.700.000$ : 190 $ = 30.000 т                    
Компензацијом је могуће добити 30.000 тона кукуруза.         

 
За тачну вредност посла 1 бод; 
За тачну вредност кукуруза1 бод;  
За тачно формулисани одговор 1 бод; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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37.  ПД „Свака част“ из Сомбора је по уговору о лизингу извршило увоз машине за 
обраду дрвета вредности 28.000,00 €. Уговором је предвиђен лизинг у трајању од 
3 године, по истеку  тог рока вршиће се коначно царињење машине, умањене 
вредности за 10%. Годишњи закуп машине износи 400,00 €. Царинска стопа за 
машину је 5%, а трошкови превоза  и осигурања падају на терет продавца 
Израчунај набавну вредност машине по истеку лизинга. 
 
 
Простор за рад: 

 
3 X 400€ = 1.200,00€ Закуп 
28.000,00 € - (28.000,00 X10%)= 25.200,00€  Умањена фактурна вредност 
машине  
25.200,00 € X 5% = 1.260,00 € Царина 
 

 
 
Набавна вредност машине по истеку лизинга је  _________________________€ 
 
Набавна вредност: 25.200,00 € + 1.200,00€ +1.260,00€ = 27.660,00€ 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 
 

 

 / 3 

 

 

38.  Дана 20. маја текуће године стигло је обавештење од пословне банке о приливу 
девизних средстава по основу извршеног извоза у износу од 15.000,00 $. Према 
последњем изводу стање девизног рачуна је 24.000,00 €.  
Израчунај колико ће девизних средстава у еврима остати на девизном рачуну, 
након извршеног плаћања увоза 21. маја исте године у износу од 25.000,00 $, ако 
се за плаћање наведеног увоза користе расположиве девизе на девизном рачуну. 
Курс пословне банке на дан плаћања је  1€ = 118,70 РСД, а за 1$ = 104,50 РСД 
 
Простор за рад: 

 
25.000,00 – 15.000,00 = 10.000,00 $ 
10.000,00 $ X 104,50 = 1.045.000,00 РСД 
24.000,00 € X 118,70 = 2.848.800,00 РСД 
2.848.800,00 – 1.045.000,00 = 1.803.800,00 РСД 
1.803.800,00/ 118,70 = 15.196,29 € ће остати на девизном рачуну након 
извршеног плаћања 
Други начин: 
25.000,00$ -15.000,00$ = 10.000,00$ X 104,50 = 1.045.000,00 РСД 
1.045.000,00 РСД /118,70 = 8.803,71 € 
 

 
Одговор:  

 

 

 
На девизном рачуну  ће након извршеног плаћања  остати 24.000,00 € - 

8.803,71 € =15.196,29 €  

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

 

 / 3 
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У следећим задацима повезати и уредити појмове према захтеву 
 

39.  Са леве стране наведене су врсте финансијских тржишта, а са десне стране 
објашњења истих. На линији испред одређене врсте финансијског тржишта  упиши 
редни број припадајућег објашњења.  
 

 
За три тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
Све остало 0 бодова. 

 
3 

тржиште 
новца 

 
1. тржиште дугорочним финансијским инструментима  

 
1 

тржиште 
капитала 

 
2. тржиште девиза и хартија од вредности  

 
4 

девизно 
тржиште 

 
3. тржиште краткорочним финансијским инструментима 

 
 

 
4. 

тржиште на коме се врши купопродаја страних 
средстава плаћања 

 

 / 2 

 

 

40.  Са леве стране су наведене карактеристике појединих врста акредитива, а са десне 
врсте акредитива. На линију испред врсте акредитива упиши редни број  
карактеристике  која га описује: 
 

1 

Домаћи увозник га отвара у корист страног 

извозника 

 

6 

Потврђени 

акредитив 

2 Испорука робе се врши сукцесивно 

 

2 

Револвинг 

акредитив 

3 

Инострани увозник отвара у корист домаћег 

извозника 

 

3 Лоро акредитив 

4 

 

Користи се као кредитни посао и наплаћује  у 

одређеном року 

  

5 

 

Исплату акредитива гарантује банка купца 

  

6 

 

Исплату акредитива гарантује угледна светска 

банка 

  

 
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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41.  Са леве стране наведенe су клаузуле које одређују власништво и ризике над 

робом у међународној робној размени, а са десне INCOTERMS – паритети. На 

линију испред паритета упиши редни број  клаузуле којом се објашњава значење 

паритета: 

 

1. Франко превозник 4 CIP 

2. Испоручено неоцарињено 5 FAS 

3. Испоручено граница 1 FCA 

4. Возарина и осигурање плаћени до.....   

5. Франко уз бок брода   

6. Цена са возарином   

 
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 

 

 

42.  Са леве стране су наведенe карактеристике инструмената платног промета са 
иностранством, а са десне инструменти платног промета. На линију испред 
инструмента платног промета упиши редни број карактеристике која га одређује и 
разликује од осталих инструмената. 
 
1.  Издаје банка извозника за случај неизвршења 

уговореног посла 
 
 
2 Међународни чек 

2.  У време издавања дужник мора имати средства 
на рачуну 

 
3 

Међународна меница 

3.  Не може да гласи на доносиоца  
5 

Међународни 
банкарски инкасо 

4.  Може се наплатити достављањем докумената 
банци  

 
1 

Гаранција за 
повраћај аванса 

5.  Плаћање се врши увек по извршеној испоруци 
робе преко банака 

  

6.  Наплаћује се пошто увозник достави банци 
налог за извршење дознаке у иностранство 

  

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 4 бода;  
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. 

 

 / 4 
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43.  Са леве стране су објашњени основни појмови везани за царињење робе, а са десне 
њихови називи. На линију испред назива упиши редни број карактеристике која га 
одређује и објашњава. 

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 4 бода;  
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. 

1. 
Све ствари које се у царинско подручје увозе и 
које се из тог подручја извозе. 

3 царинска стопа  

2. 
Номенклатура свих роба са њиховим 
наименовањима, тарифним бројем и царинским 
стопама.  

6 царина 

3. 
Представља проценат царине који се примењује 
на царинску вредност робе.  

5 
царинско 
складиште 

4. 
Територија на којој се спроводе царински 
институти. Ограничена је царинском линијом.  

2 царинска тарифа  

5. 
Отворен, наткривен или затворени простор у 
коме се чува увезена, још неоцарињена роба.  

  

6. 
Дажбина која се наплаћује за страну робу која се 
увози на царинско подручје неке земље.  

  

7. 
Може да буде домаће и страно, преференцијално 
и непреференцијално.  

  

8. 
Место које је на законом утврђени начин одређен 
за промет путника, робе и саобраћајних 
средстава. 
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44.  Са леве стране су наведене активности у отварању и наплати документарног 
акредитива, а са десне су наведени субјекти који учествују у отварању и наплати 
акредитива. На линију испред наведених субјеката упиши редни број одговарајуће 
активности коју субјекат обавља: 
 

1. Отвара акредитив у корист извозника  3 Увозник 

2. Подноси уредна документа о извршеном послу 1 Банка увозника 

3. Издаје налог за отварање акредитива 4 Банка извозника 

4. Исплаћује одређени износ по акредитиву 2 Извозник 

5. Обрачунава обавезу по извршеном послу увоза   

6.  Наплаћује трошкове акредитива од банке 

увозника 

  

 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 4 бода;  
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. 
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