
Попуњава ученик: 
 

Назив школе  

Седиште школе  

Образовни профил Пословни администратор 

Име и презиме ученика   

Датум одржавања испита  

 
 
 
 

 
 
 

МАТУРСКИ ИСПИТ 
 

ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 
 

 
 
 

- КЉУЧ - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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.  Конто је хомоген ако су на њему приказане: 
 

1. све промене које се на њега односе 
2. само оне промене које се на њега односе 
3. све промене тачно 

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

 

 / 1 

 

 

2.  Раднику Бошку Рабреновићу треба да се исплати аконтација за службени пут, а у 
каси нема новца.Инструмент платног промета који у овом случају треба попунити 
је:  
 

1. налог за наплату  
2. налог за уплату      
3. налог за исплату 
4. налог благајни за наплату 
5. налог благајни за исплату  
6. налог за пренос  

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

 

 / 1 

 

 

3.  Предузеће је организациона целина јер: 
 

1. набавља и продаје производе на тржишту 
2. самостално доноси одлуке 
3. представља скуп људи и средстава за производњу 
4. је у њему спроведена подела рада 

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

 

 / 1 

 

 

4.  Позната је вредност остварене производње у току једне године, да би се могао 
израчунати коефицијент обрта обртних средстава недостаје податак о: 
 

1. вредности обртних средстава 
2. вредности основних средстава 
3. новчаним средствима 

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

 

 / 1 

 

 

5.  Да би утврдио степен финансијске задужености предузећа ставићеш у однос: 
 

1. укупна према сопственим изворима средстава 
2. туђа средства према укупним изворима   
3. сопствена према укупним изворима средстава 

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

 

 / 1 
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6.  Особине темперамента су претежно: 
 

1. урођене 
2. стечене 
3. резултат су учења 

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

 

 / 1 

 

 

7.  Мимика и гестикулација сврставају се у: 
 

1. вербалну комуникацију 
2. невербалну комуникацију 
3. присилне радње 

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

 

 / 1 

 

 

8.  У предмету који носи деловодни број 01-222/1-2014. број 01 означава : 
 

1. број организационе јединице која је овај предмет решила, 
2. редни број из деловодника под којим је тај предмет заведен, 
3. подброј који означава да се акт јавља први пут у предмету,  
4. годину настанка тог предмета 

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

 

 / 1 

 

 

9.  Заокружити број испред траженог одговора. 
 

1. Пошиљке у вези са конкурсима за извођење радова или лицитацијама које 
су примљене у писарници или предате одговорном раднику, треба да буду 
отворене у присуству свих учесника лицитације. 

2. Пошиљке у вези са конкурсима за извођење радова или 
лицитацијама које су примљене у писарници или предате одговорном 
раднику, треба да буду отворене у заказано време, a често и у 
присуству свих учесника лицитације. 

3. Пошиљке у вези са конкурсима за извођење радова или лицитацијама које 
су примљене у писарници или предате одговорном раднику, треба да буду 
отворене у заказано време, без обавезног присуства свих учесника 
лицитације. 

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

 

 / 1 

 

 

10.  Словни систем класификовања подразумева: 
 

1. Коришћење слова азбуке или абецеде. 
2. Комбинацију слова азбуке и речи. 
3. Коришћење слова азбуке. 
4. Коришћење комбинације слова и бројева. 

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

 

 / 1 
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11.  Према броју учесника великим се сматрају:  
 

1. Састанци којима присуствује више од 10 учесника. 
2. Састанци којима присуствују чланови управног одбора. 
3. Састанци којима присуствује више од 15 учесника. 
4. Састанци на којима има више од пет тачака дневног реда. 

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

 

 / 1 

 

 

12.  Свако ко има непокретну имовину дужан је платити порез“, те је Јарић Јасни 
стигло решење о плаћању пореза на кућу коју је купила прошле године. На који 
начин је покренут управи поступак пореске управе за Јасну Јарић: 
 

1. по налогу странке  
2. по захтеву Јасне 
3. по службеној дужности 
4. по захтеву продавца куће  

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

 

 / 1 

 

 

13.  Тихомир Дедић запослен у друштву «Стринко» д.о.о. Београд има укупно 15 
година стажа осигурања. Послодавац му је дао отказ због неостваривања 
резултата рада с тим да отказни рок запосленом Тихомиру не може бити дужи од: 
 

1. месец дана 
2. два месеца 
3. три месеца 
4. четири месеца 

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

 

 / 1 

 

 

У следећим задацима заокружити бројеве испред тражених одговора 
 

14.  Стигао је рачун број 5 без обрачунатог ПДВ-а за поправку рачунара. За 
књижење ће се користити следећа конта: 
  

1. 532 – трошкови услуга одржавања 
2. 511 – трошкови материјала 
3. 535 – трошкови рекламе и пропаганде 
4. 243 – благајна  
5. 435 – добављачи 
6. 241 – текући пословни рачун 

 
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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15.  Гестикулација је чешћа код: 
 

1. Француза 
2. Немаца  
3. Данаца 
4. Италијана 
5. Швеђана 

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

 

 / 2 

 

 

16.  Приликом организовања пословних састанака које од наведених нису активности 
председавајућег:   
     

1. саставља позив учесницима састанка 
2. именује извршиоца техничке припреме 
3. припрема предлог дневног реда 
4. утврђује потребу за сазивање састанака 
5. благовремено доставља материјале учесницима састанка 
6. одређује датум одржавања састанка  

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

 

 / 2 

 

 

17.  Запослена има право на увећану зараду у висини од најмање 26% : 
 

1. За прековремени рад                                            
2. По основу минулог рада  
3. За рад ноћу и рад у сменама 
4. За рад на дан празника који је нерадан дан  
 

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

 

 / 2 

 

 

18.  Запослени има право на плаћено одсуство: 
 

1. као добровољни давалац крви 
2. у случају порођаја супруге 
3. код изрицање заштитне мере до 6 месеци 
4. одласком на именовану функцију   

 
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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19.  Директор  друштва донео је одлуку да купи земљиште за изградњу складишта. 
Власник земљишта је  Сташа Стошић, која има 16 година.  
 
Посебни услови за закључење уговора о продаји у примеру су: 
 

1. постојање нарочите форме 
2. постојање каузе уговора 
3. постојање предмета уговора 
4. пословна способност уговорних страна 
5. давање сагласности на закључење уговора 
6. сагласност воља уговорних страна 

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

 

 / 2 

 

 

20.  Радно место на коме се може засновати радни однос и за које се може расписати 
оглас може бити: 
 

1. организационо-техничко 
2. упражњено 
3. угашено 
4. новоотворено 

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

 

 / 2 

 

 

21.  Елементи пуномоћја су: 
 

1. рок узимања 
2. датум враћања 
3. врста овлашћења 
4. подаци о властодавцу и пуномоћнику 
5. редни број издавања 
6. потпис властодавца и пуномоћника 

 
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 
 

22.  Основни мотив организовања привредне активности у предузећу јесте профит 
_____________. 
 
 
За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 
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23.  Привредна друштва се деле на: _________________________________  

_____________________________  . 

 
друштва лица  и друштва капитала . 
 
За тачан одговор  1 бод;  
Све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

24.  За ПД ''Вишња” д.o.o. Вршац је попуњена и предата ПП ПДВ. 
 

ПП ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ 

 
 
Прокњижити обрачун ПДВ-а за период 01. 01. – 31. 01. 20... на основу предате ПП 
ПДВ пријаве.     
 

Дневник 

 
 
 

                                                        Дневник 

Р.    
бр 

Број конта О п и с Дугује Потражује 

470 
 
279 

 
 
 

270 

Обавеза за ПДВ по 
издатим рачунима 
Више плаћени ПДВ 

        ПДВ у примљеним  
        рачунима 

4.540,00 
 

3.710,00 

 
 

 
8.250,00 

 

За тачно књижење 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. ДО 31.  01.  20... 

     (годиа) 

                                 

 
I. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА 

 
 

Износ 
накнаде без 
ПДВ 

 ПДВ 

3. 
Промет добара и услуга по општој 
стопи 

03 22.700 103 4.540 

 
II. ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ 

 
    

8. 
Претходни порез, осим претходног 
пореза са ред. бр. 6. и  

08 41.250 108 8.250 

 

Р.    
бр 

Број конта О п и с Дугује Потражује 

 

     

     

     

     

     

 

 / 2 
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25.  Допунити следећу табелу: 
 

Правдајући документ Назив благајничког налога 

Признаница за уплаћен дневни пазар 
продавнице број 5 

налог благајни за наплату 

Налог за уплату дневног пазара на текући 
рачун 

налог благајни за исплату 

Примљен готовински рачун за угоститељске 
услуге                                    

налог благајни за исплату 

налог за исплату за подигнуту готовину налог благајни за наплату 

 

За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
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. 

 

 / 2 

 

 

26.  Издати реверс који издаје радник писарнице, односно архиве мора да садржи 

следеће елементе: класификациону ознаку предмета, пријемни број, рок враћања, 

потпис референта који преузима предмет ,_________________ и 

______________________. 

датум узимања  и  вредност грађе. 

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

 

 / 2 

 

 

27.  Твоји родитељи су од Пореске управе где живе тражили смањење пореза на стан. 
Одредити у овом случају: 
 
 

1. Правне субјекте ________________________________ 

2. Управну ствар _________________________________ 

 

1. Правне субјекте моји родитељи и Пореска управа  

2. Управну ствар смањење пореза на стан 

 

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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28.  Товарни лист у железничком саобраћају саставља се у пет примерака. Наведена 
су три.У празна поља упиши остале.  
 

1. за пошиљаоца 

2. за превозиоца 

3. који прати робу и предаје се 
примаоцу 

4. обрачунски документ за уношење 
трошкова у току превоза, прати 
пошиљку и остаје у упутној 
станици 

5. извештај о приспећу пошиљке и 
остаје у упутној станици 
 

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

 

 / 2 

 

 

29.  Директор привредног друштва «Срећка» д.о.о. Бајна Башта хоће да премести 
Лепосаву Кирћански  запослену на радно место комерцијалисте на друго радно 
место у оквиру свог привредног друштва. Урадио си анекс уговора о раду за 
Лепосаву због настале промене и дао јој га 15.04. (у уторак) рекавши јој да ти до 
краја радне недеље -18.04. ( петка) одговори. Лепосава се противи добијеном 
анексу и остављеном времену да се по основу њега изјасни. 
 
Коју си процесну радњу пропустиo? 
 
Лепосави је требало да доставим  ________________________________________, 

и дам рок не краћи од __________________ да се изјасни о анексу уговора.  

 

Лепосави је требало да доставим  писмено разлоге за понуду , и дам рок не 

краћи од 8 дана  да се изјасни о анексу уговора.  

 
За тачан одговор 2 бода; 
Све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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30.  Дати су појмови управног поступка: правна помоћ, правна ствар, замолница, 
молба, 30 дана, 15 дана. Допунити текст у наставку адекватно  користећи појмове.  
 
Општински орган управе Ужице тражио је _______________________ од 

општинског органа Зајечар да испита Виолету Јарић као сведока у једној управној 

стври. Захтев је упућен следећим правним актом __________________ и то дана 

03.04.текуће године, с тим да општински орган управе Зајечар је дужан да радњу 

изврши и одговори општини Ужице у року од _______________.  

 

Општински орган управе Ужице тражио је правну помоћ од општинског органа 

Зајечар да испита Виолету Јарић као сведока у једној управној стври. Захтев је 

упућен следећим правним актом замолницом и то дана 03.04.текуће године, с 

тим да општински орган управе Зајечар је дужан да радњу изврши и одговори 

општини Ужице у року од 30 дана. 

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 

 

 

У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор 
 

31.  Навести системе обрачуна амортизације основних средстава. 
 
  

 

 

 
Системи обрачуна амортизације су функционални  и временски. 
 
За тачан одговор 1 бод; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 1 

 

 

32.  Питање својине над земљиштем у улици Васе Стајића бр. 6 у Жаркову у поступку 
Јавног правобраниоца општине Чукарица против Косте Јањића решено је у корист 
Косте Јањића. Грађевински инспектор је решењем дозволио Кости да гради кућу 
на том земљишту и у диспозитив решења ставио и исход по питању својине на 
земљишту.  
 
Објаснити да ли је грађевински инспектор исправно поступио  
 

 

 

 
Грађевински инспектор је погрешно поступио јер се претходно питање 
ставља у образложење решења а не у диспозитив 
 
За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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33.  Периодичним прегледом запослених у ресторану «Франсоа» здравствена 
установа је утврдила да кувар Дарко Шкарић има салмонелу.  
 
Објаснити које су обавезу здравствене установе у конкретном случају сходно 
налазу за Дарка. 
 

 

 

 
Здравствена установа је дужна да у року од 3 дана о таквом налазу обавести 

ресторан (компанију где Дарко ради) и инспекцију рада.  

 
За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

34.  Мили Панић, запосленој као кројачици, иначе самохраној мајци детета од 2 
године, уручено је решење о прерасподели радног времена, којим је одређено да 
ради прековремено и ноћу. Мила је одбила да прими решење  јер неће да ради 
тако. 
 
Објаснити да ли је Мила у праву.               

 

 

 

Јесте,  зато што је она самохрана мајка детета од 2 године живота (јер 

самохрани родитељи не могу радити ноћу и прековремено са дететом до 7 

година старости осим ако не да писмену сагласност да то хоће). 

За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

35.  Складиштар Зоран Стајић у складишту „Чувар” Лучани.,  примио је 500 кг кафе  на 
ускладиштење и за то издао складишницу Јову Перићу. Саво Лазић је дошао да 
преузме кафу, јер је откупио од Јова. Складиштар констатује да Саво поседује 
погрешан део складишнице.  
 
Који део складишнице поседује Саво и чему она служи ? 
 

 
 

 
Заложницу, и она служи за залагање робе због обезбеђења, нпр. при 

добијању кредита. 

За тачан одговор 2 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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36.  Биланс стања 1 приказује стање средстава и извора средстава пре настанка 
пословне промене, а биланс стања 2 након настанка пословне промене. 
Објаснити која је пословна промена настала. У објашњењу обавезно навести 
документ који се појављује у овој пословној промени.  
 
 

 

 

 
 

БИЛАНС СТАЊА 1 
АКТИВА                                                                  ПАСИВА 

Ред. 
бр. 

Средства Износ Ред. 
бр. 

Извори 
средстава 

Износ 

 ПОСЛОВНА 
СРЕДСТВА 

  ИЗВОРИ 
ПОСЛОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

 

I Стална 
средства 

 
 1.000.000,00 

I Сопствени 
капитал 

   
2.000.000,00 

1. Грађевински 
објекти 

     
500.000,00 

1. Капитал    
2.000.000,00 

2. Опрема     500.000,00 II Обавезе 100.000,00 

 II Обртна 
средства 

 
 1.100.000,00 

1.  
Добављачи 

 
100.000,00 

1.  Роба     500.000,00    

2.  Потраживања  
од купаца 

     
500.000,00 

   

3.  Текући рачун     100.000,00    

  2.100.000,00   2.100.000,00 

 
 
 

БИЛАНС СТАЊА 2 
АКТИВА                                                                  ПАСИВА 

Ред. 
бр. 

Средства Износ Ред. 
бр. 

Извори 
средстава 

Износ 

 ПОСЛОВНА 
СРЕДСТВА 

  ИЗВОРИ 
ПОСЛОВНИХ 
СРЕДСТАВА 

 

I Стална 
средства 

 
 1.000.000,00 

I Сопствени 
капитал 

   
2.000.000,00 

1. Грађевински 
објекти 

     
500.000,00 

1. Капитал    
2.000.000,00 

2. Опрема     500.000,00 II Обавезе 100.000,00 

 II Обртна 
средства 

 
 1.100.000,00 

1.  
Добављачи 

 
100.000,00 

1.  Роба     500.000,00    

2.  Потраживања  
од купаца 

     
500.000,00 

   

3.  Текући рачун     95.000,00    

4.  Благајна       5.000,00    

  2.100.000,00   2.100.000,00 

 
 
Налогом за исплату подигнуто је са текућег рачуна 5.000,00 динара. 
 
За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 



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

 Страна 13 од 19 

 

 

37.  Новак и Јанко већ дуже време у истој делатности успешно воде свој приватан 
посао. Обојица су схватили да је боље да се удруже и тиме повећају капитал и 
могућност за зарадом. Међутим, нису више спремни да ризикују своју личну 
имовину, већ желе да сносе само ризик пословања, сразмерно својим уделима у 
имовини новооснованог друштва. 
  
Правна форма друштва која највише одговара Новаку и Јанку на основу изнетог је 

_________________________________ . 

Правна форма друштва која највише одговара Новаку и Јанку на основу изнетог је 
друштво са ограниченом одговорношћу. 
 
За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

38.  Степен финансијске самосталности ПД ``Јана`` је 60%, док укупни извори средстава 
ПД ``Данини`` износе 1.000.000 дин., а туђи извори 500.000 дин. 
  
Објаснити разлоге због којих је неко од ПД финансијски самосталније.  
 

 

 

 
ПД ``Јана`` је финансијски самосталније, јер је учешће сопствених извора 

средстава у укупним изворима веће него код ПД ``Данини`. 

 
За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

39.  Упоредити и проценити који је начин руковођења бољи, аутократски или 
демократски 
 

 

 

 

 

 
Аутократско руковођење се при извесним условима показује ефикасније али 

чланови групе постају незаинтересовани, пасивни и пасивно агресивни. 

Демократско руковођење је више жељено од чланова групе који су 

јединственији, задовољнији и спремнији да се ангажују на савладавању 

тешкоћа.  

Не може се рећи који је начин руковођења бољи,оба имају и позитивне и 

негативне стране. 

За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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40.  Пред Тобом се налази социограм летачке ескадриле. Круг са словом К означава 
команданта, круг са ЗК заменика команданта, а кругови са бројевима од 1 до 17 
остале чланове групе. Пуна линија са стрелицама показује које појединце који 
чланови бирају као најомиљеније, а линије са тачкама и стрелицама оне за које 
изјављују да их најмање воле. Објаснити структуру групе и одредити  да ли је 
група кохезивна и ефикасна 

 
 
 

 

 

 
Из приказаног социограма се види да је командант добио највећи број 

избора, а доста велики број и његов заменик. Социограм показује да су 

односи у ескадрили добри, група је кохезивна па је и ефикасна. 

За тачан одговор 3 бода; 
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 
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У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

41.  Према уговору о раду основна зарада новопримљеног Петра Петровића износи 
50.000,00 дин, а према подацима из радне књижице укупан радни стаж у 
претходним предузећима износи 9 година и 3 месеца. 
Израчунати нето зараду Петра Петровића, узимајући у обзир тренутно важеће 
законске прописе:  

 минули рад 0,4% по години стажа (признаје се само радни 
стаж код последњег послодавца) 

 порез на зараде 10%  (неопорезиви износ је 18.300,00 
динара) 

 доприноси на терет запосленог 19,9%  

 доприноси на терет послодавца 16,65%.   
 
Приказати поступак рада. 
Простор за рад: 

 
 

Порез: (50.000,00- 18.300,00) * 10% = 31.700,00 * 10% = 3.170,00 
Допр.на терет запосл.: 50.000,00 * 19,9% = 9.950,00 

Нето зарада: 50.000,00 – 3.170,00 – 9.950,00 = 36.880,00 
 
 
 

 
Нето зарада износи 36.880,00 ________________ динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

42.  За исплату по рачуну бр. 54 који гласи на 270.000 са обрачунатим ПДВ-ом уз  
искоришћење сконта од 2%, припремљен је налог за исплату на износ од 270.000 
динара. 
 

 
Простор за рад: 

270.000 x 2 / 100 = 5.400 
  270.000 – 5.400 = 264.600  

 

 
За исплату по рачуну бр.54 исправно је попунити __________________ на износ од 
______________ динара. 
 
За исплату по рачуну бр.54 исправно је попунити налог за пренос на износ од 
264.600 динара. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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43.  Предузеће ''Будућност“ Пирот је у прошлој години остварило производњу у 
вредности од 9.000.000  динара.   Вредност обртних средстава је 1.500.000 
динара.  
 
Израчунати коефицијент обрта. 
 

 
Ко =  Вредност производње / Обртна средства = 9.000.000 / 1.500.000 = 6 
 

 
 
Коефицијент обрта износи ____.6. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада  2 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 2 

 

 

44.  Пристигле су две понуде за набавку робе у привредно друштво које није у систему 
ПДВ-а: 

 Понуда бр.1: укупна вредност робе 120.000,00 дин. са обрачунатим ПДВ-
ом по општој стопи и трошковима превоза у износу од 6.000,00 дин., 
превозник није у систему ПДВ; 

 Понуда бр.2: укупна вредност робе 120.000,00 дин. са обрачунатим ПДВ-
ом по општој стопи и трошковима превоза у износу од 6.000,00 дин. са 
обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи. 

  
Проценити разлоге због којих је једна од понуда повољнија уз приказан поступак 
доказивања. 
 

Простор за рад: 

 
Понуда 1 : 120.000 + 6.000 = 126.000 
                       
Понуда 2 : 120.000 + 6.000 = 126.000                       

 

 

 

 
Међу понудама нема разлике, јер привредно друштво није у систему ПДВ и 
нема право на одбитак претходног ПДВ-а. 
 
За тачан одговор уз приказан поступак рада 3 бода;  
све остало 0 бодова. 

 

 / 3 

 

 

У следећим задацима повезати и уредити појмове према захтеву 
 

45.  Поређати наведене изворе светлости према погодности  за људско око и 
обележити их бројевима почев од броја 1.   
 

2 Флуоресцентно 

1 Природно 

4 Електрично 

3 
Неонско  
 

За потупно тачан редослед 2 бода;  

све остало 0 бодова. 

 

 / 2 
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46.  Са леве стране је  дата подела основних средстава према степену 
употребљивости,  а са десне основна средства привредног друштво ''Козмик'' које 
се бави производњом пекарских производа, На линију испред основних средстава 
привредног друштва уписати број основног средства ком припада. 
 

 1 Зграда у изградњи у Нишавској улици 

1.  у припреми 4 Расходован фотокопир апарат - Samsung 

2.  у употреби 2 Миксери за тесто - Bosh у производњи 

3.  у резерви 3 Купљени камиони које се тренутно не користе 

4.  неупотребљива 4 Рачунари у квару 

 1 Машина у монтажи 

 
За шест тачних и ниједан нетачан одговор 3 бода;  
За пет тачних и ниједан нетачан одговор 2,5 бодова;  
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
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. 

 

 / 3 

 

 

47.  С леве стране наведене су појмови који се користе у раду са текућом поштом и 
актима 
а с десне њихове карактеристике. На линију испред сваке карактеристике уписати 
број њему одговарајућег појма  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

За шест тачних и ниједан нетачан одговор 3 бода;  
За пет тачних и ниједан нетачан одговор 2,5 бодова;  
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
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. Омот списа  1 је табак хартије, формата А3 

  2 
може бити по материји и по правном - 
физичком лицу. 

2.  Досије    3 је скуп више предмета или досијеа.  

  1 

акта се улажу по хронолошком реду и 
садржи назив  
органа управе, број и година предмета, 
број организационе  јединице, садржај 
предмета, попис 
прилога по датумима приспећа. 

3.  Фасцикла  3 
предмети се чувају сређени у корицама или 
кутијама. 

 2 

је скуп предмета који се односе на исто 
питање или исто 
правно или физичко лице. 
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48.  Са  леве стране су наведени начини престанка и неважности  уговора а на десној 
разлози раскидања и поништења уговора. На линији испред одређеног разлога  
уписати слово П или Р у зависности од тога на који начин престанка уговора се 
односи тај разлог. 
 

 П зеленашки уговор 

 Р отказ уговора 

 П - поништавање уговора П неморални уговор 

 Р - раскидање уговора П противзаконит уговор 

 Р испуњење обавезе везане за рок 

 Р дужник неће да испуни обавезу  

 
За шест тачних и ниједан нетачан одговор 3 бода;  
За пет тачних и ниједан нетачан одговор 2,5 бодова;  
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода;  
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. 

 

 / 3 

 

 

49.  Са леве стране наведени су елементи предузећа као система, а са десне неке од 
карактеристика наведених елемената. У празно поље уписати број одговарајућег 
елемента којем припада наведена карактеристика. 
 

1. организација 2 вредност производње 

2. резултати пословања  4 основни материјал 

3. радни колектив 4 грађевине 

4. средства за производњу 1 складно повезивање делова у целину 

 3 циљеви и интереси радника  

 1 

вештина комбиновања елемената 

производње 

 2 физички производ 

 3 квалификованост радника 

 
За осам тачних и ниједан нетачан одговор 4 бода;  
За седам тачних и ниједан нетачан одговор 3.5 бодова; 
За шест тачних и ниједан нетачан одговор 3 бода; 
За пет тачних и ниједан нетачан одговор 2,5 бодова; 
За четири тачна и ниједан нетачан одговор 2 бода; 
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. 
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50.  Одредити редослед поступака приликом састављања комисијског записника због 
мање количине приспеле робе у магацин купца  уносећи на линије поред назива 
операција бројеве  од 1 до 7. 
 

 
3 

Провера на основу ког документа се роба преузима 
 

 
4 

Констатовање у каквом стању је роба приспела (амбалажа, паковање) 
 

 
1 

Именовање чланова комисије 

 

 
7 

Потписи чланова комисије 

 

 
5 

Налаз комисије 
 

 
6 

Мишљење комисије 

 

 
2 

Провера на основу код документа је роба поручена 

 

 
За потпуно тачан редослед 4 бода;    
Све остало 0 бодова.             
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