ЗБИРКА ЗА ПРИПРЕМУ
ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА

УПИС 2022
МАСТЕР СТРУКОВНЕ СТУДИЈЕ

УПУТСТВО

 Кандидати који су завршили Високу пословну школу струковних студија или
другу сродну високошколску установу из области друштвено-хуманистичких
наука могу се уписати на студијски програм мастер струковних студија
Међународно пословање и финансије без полагања квалификационог испита.

 Кандидати који су завршили несродне високошколске установе полажу
квалификациони испит из предмета Међународна економија и Увод у
финансијско пословање.

 Збирка питања за припрему квалификационог испита садржи списак неопходне
литературе и по 80 питања из сваког предмета.

 Од свих понуђених, будући студенти ће на пријемном испиту добити укупно 40
истих питања (по 20 из сваке области), као што су наведени у збирци.

САДРЖАЈ

Међународна економија...................................................................................................................................... 3
Увод у финансијско пословање ......................................................................................................................... 13

ЗБИРКА ПИТАЊА ЗА ПРИПРЕМУ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ЗА МАСТЕР СТУДИЈЕ

МЕЂУНАРОДНА ЕКОНОМИЈА
ЛИТЕРАТУРА:

 Дамњановић-Симић, Ј., Ђурић, Д. (2013). Међународна економија. Нови Сад:
Алфа-граф.
ПИТАЊА:
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Глобализација подразумева:
a) трговинску размену двеју земаља
б) слободну привредну сарадњу на светском тржишту
в) заједничка улагања локалних самоуправа
г) развијање подстицаја из нетржишних фондова
Према носиоцима, савремене регионалне економске интеграције се деле на:
a) мале, средње и велике
б) јавне и приватне
в) функционалне и институционалне
г) привредне и непрофитне
Прва наднационална организација у Европи је била:
a) Европска заједница за угаљ и челик
б) Европска заједница за атомску енергију
в) Европска економска заједница
г) Европска унија
Кључна ставка ЦЕФТА споразума је:
a) либерализација јавних набавки
б) привлачење инвестиција у земље потписнице
в) стварање надлежних институција
г) правило о дијагоналној кумулацији порекла роба
Први принцип Светске трговинске организације је:
a) принцип најповлашћеније нације
б) принцип самосталног одлучивања
в) принцип антидампинга
г) принцип отвореног тржишта
Меркантилизам се заснива на:
a) теорији апсолутних предности
б) прихватању злата и сребра као мерила вредности
в) теорији релативних предности
г) равнотежи између понуде и тражње
Транснационална компанија је компанија која:
a) послује у оквирима једне државне границе
б) послује под одређеним условима царињења
в) има руководство у више земаља
г) послује и ван земље у којој је основана
У смислу канала дистрибуције, извоз може бити:
a) индиректни и директни
б) прост и сложен
в) глобални и локални
г) једноструки и вишеструки
Уговор о лиценци представља уговор којим се:
a) повезују компаније у циљу освајања тржишта
б) преноси материјална имовина, машине и опрема
в) преноси интелектуална својина, дизајн и сл.
г) заснивају социјалне везе, пре него правни односи
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10. Директан извоз представља:
a) обављање спољне трговине без посредника
б) обављање спољне трговине преко партнера у земљи
в) обављање спољне трговине преко иностране фирме
г) обављање спољне трговине преко дистрибутера
11. Дистрибутери на иностраном тржишту послују:
a) у туђе име и за туђ рачун
б) у своје име и за туђ рачун
в) у туђе име и за свој рачун
г) у своје име и за свој рачун
12. Кад шпедитер добије диспозицију, сматра се да му је:
a) дато овлашћење за плаћање трошкова транспорта
б) дато право одлуке о роковима
в) стављено на располагање управљање робом
г) обезбеђена документација за транспорт
13. Конгломерат је:
a) највиши степен монополистичког удруживања
б) група предузећа која углавном нису конкуренти
в) организација основана ради унапређења делатности
г) привредно друштво које оснива више физичких лица
14. Платни промет са иностранством представља:
a) пренос готовог новца у благајну иностране фирме
б) плаћања између домаћих лица
в) наплате између иностраних лица
г) плаћања и наплате између домаћих и страних лица
15. Квоте представљају:
a) слободан режим увоза и извоза робе
б) увоз и извоз робе уз посебну државну дозволу
в) ограничење увоза/извоза одређене робе
г) билатерални споразум о увозу одређене робе
16. У традиционалне нецаринске баријере убрајамо:
a) увозне квоте и извозна ограничења
б) санитарне прописе и прописе о амбалажи
в) стандарде квалитета и индустријске стандарде
г) административне прописе и законе
17. Прерада под царинском контролом је царински дозвољен поступак у оквиру кога се:
a) прерађује, дорађује и ставља у промет страна роба
б) роба привремено извози из царинског подручја
в) користи страна роба уз обавезу поновног извоза
г) врше радње мењања квалитета увезене робе
18. INCOTERMS је:
a) откуп дугорочних иностраних потраживања
б) међународна трговина у оквиру једне компаније
в) скуп термина који означавају поделу трошкова и одговорности између купца и продавца
г) усклађивање маржи на иностраном тржишту
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19. Слободна зона је простор који је:
a) матична земља офшор компаније
б) искључен из царинске територије једне државе
в) укључен у све робне трансакције државе
г) одређен за сарадњу предузећа у смислу прераде робе
20. Светска банка инвестиционо и пословно окружење дефинише као:
a) могућност предузећа да продуктивно инвестира
б) оквир за ограничења страним и домаћим фирмама
в) посебан режим пословања коме су изложене фирме
г) принцип да се не наплаћују таксе и царине
21. Три основна елемента одрживог развоја према OECD класификацији су:
a) међугенерацијска сарадња, здравствени систем и развој институција
б) економски раст, заштита природне средине и социјални напредак
в) макроекономска стабилност, економски раст и ниска инфлација
г) либерализација тржишта, заштита природне средине и регионална сарадња
22. Систем који дефинише услове под којима се роба и услуге размењују између националних
привреда представља:
a) робни режим
б) трговинску политику
в) трговинске баријере и подстицаје
г) спољнотрговински режим
23. У зависности од интензитета примене трговинских баријера, политика државе у области
међународне трговине може бити:
a) регионална и глобална
б) директна и индиректна
в) протекционистичка и либерална
г) регионална и либерална
24. Најнижи облик регионалне економске интеграције представља:
a) парцијално заједничко тржиште
б) зона слободне трговине
в) царинска унија
г) споразум о преференцијалној трговини
25. NAFTA представља:
a) парцијално заједничко тржиште
б) споразум о преференцијалној трговини
в) царинску унију
г) зону слободне трговине
26. MERKUSOR представља:
a) заједничко тржиште
б) зону слободне трговине
в) царинску унију
г) споразум о преференцијалној трговини
27. Европска унија је основана:
a) Уговором из Мастрихта
б) Уговором из Копенхагена
в) Уговором из Брисела
г) Уговором из Лисабона
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28. Република Србија је чланица:
a) Европске уније
б) EFTA
в) CEFTA 2006
г) NAFTА
29. Светска трговинска организација представља:
a) регионалну организацију
б) међународну организацију
в) националну организацију
г) наднационалну организацију
30. Светска банка је основана:
a) Уговором из Мастрихта
б) на конференцији у Бретон-Вудсу
в) на конференцији у Токију
г) Уговором из Лисабона
31. Адам Смит је развио:
a) Теорију компаративних предности
б) Теорију апсолутних вредности (предности)
в) Теорију реципрочне тражње
г) Теорију платног биланса
32. Давид Рикардо је развио:
a) Теорију компаративних предности
б) Теорију апсолутних вредности (предности)
в) Теорију реципрочне тражње
г) Теорију платног биланса
33. Теорију реципрочне тражње развио је:
a) Адам Смит
б) Давид Рикардо
в) Џон Стјуарт Мил
г) Мајкл Портер
34. Леонтијев парадокс представља емпиријски тест:
a) Теорије компаративних предности
б) Теорије реципрочне тражње
в) Хекшер Олин Самјуелсоновог модела
г) Теорије апсолутних предности
35. Стране подружнице транснационалног предузећа могу бити организоване као:
a) подружнице, придружене компаније и огранци
б) представништва, филијале и огранци
в) подружнице, огранци и одељења
г) огранци, филијале и одељења
36. Агенти на иностраном тржишту послују:
a) у туђе име и за туђ рачун
б) у своје име и за туђ рачун
в) у туђе име и за свој рачун
г) у своје име и за свој рачун
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37. Друштво које свој почетни капитал формира продајом акција будућим власницима представља:
a) друштво са ограниченом одговорношћу
б) акционарско друштво
в) ортачко друштво
г) инокосно предузеће
38. Друштво чије се акције издају само његовим акционарима или ограниченом броју других лица и
може имати највише 100 акционара представља:
a) друштво са ограниченом одговорношћу
б) затворено акционарско друштво
в) отворено акционарско друштво
г) инокосно предузеће
39. Највиши степен монополистичког удруживања предузећа представља:
a) холдинг
б) затворено акционарско друштво
в) концерн
г) командитно друштво
40. Сва плаћања и наплате између домаћих и страних лица представљају:
a) платни промет са иностранством
б) дознаке
в) кредитно писмо
г) авал
41. Инструмент међународног платног промета где увозник даје налог својој банци да изврши
плаћање продавцу у иностранству представља:
a) чек
б) кредитно писмо
в) дознаку
г) документарну наплату – инкасо
42. Карактеристике банкарских гаранција су:
a) неопозивост и авал
б) авал и неограниченост
в) неопозивост и безусловност
г) неограниченост и неопозивост
43. Робни режими се могу поделити на:
a) слободан (либералан), режим дозвола, квоте и контигенте
б) слободан (либералан), режим дозвола, субвенције и контигенте
в) слободан (либералан) и транспарентан
г) слободан (либералан), режим дозвола, квоте и субвенције
44. Квоте представљају:
a) слободан извоз/увоз робе у одређеном периоду
б) количинско или вредносно ограничење извоза/увоза одређене робе у одређеном периоду
в) одређену вредност или количину поједине робе која се сме извозити или увозити за унапред
утврђен временски период
г) извозно и увозно ограничење које обухвата производе на режиму дозвола за које је потребно
прибавити одобрење надлежне институције
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45. Контингенти представљају:
a) слободан извоз/увоз робе у одређеном периоду
б) количинско или вредносно ограничење извоза/увоза одређене робе у одређеном периоду
в) одређену вредност или количину поједине робе која се сме извозити или увозити за унапред
утврђен временски период
г) извозно и увозно ограничење које обухвата производе на режиму дозвола за које је потребно
прибавити одобрење надлежне институције
46. Слободан извоз/увоз подразумева:
a) да за извоз или увоз робе која је на слободном режиму не постоје никаква ограничења
б) количинско или вредносно ограничење извоза/увоза одређене робе у одређеном периоду
в) одређену вредност или количину поједине робе која се сме извозити или увозити за унапред
утврђен временски период
г) извозно и увозно ограничење које обухвата производе на режиму дозвола за које је потребно
прибавити одобрење надлежне институције
47. Режим дозвола подразумева:
a) да за извоз или увоз робе која је на слободном режиму не постоје никаква ограничења
б) количинско или вредносно ограничење извоза/увоза одређене робе у одређеном периоду
в) одређену вредност или количину поједине робе која се сме извозити или увозити за унапред
утврђен временски период
г) извозно и увозно ограничење које обухвата производе на режиму дозвола за које је потребно
прибавити одобрење надлежне институције
48. Нецаринске баријере обухватају:
a) традиционалне, техничке и савремене нецаринске баријере
б) техничке, административне и савремене нецаринске баријере
в) традиционалне, техничке и административне нецаринске баријере
г) традиционалне, административне и савремене нецаринске баријере
49. Препреке у виду здравствених и санитарних прописа представљају:
a) традиционалне нецаринске баријере
б) техничке царинске баријере
в) административне нецаринске баријере
г) савремене нецаринске баријере
50. Прелевмани представљају:
a) традиционалне нецаринске баријере
б) техничке царинске баријере
в) административне нецаринске баријере
г) савремене нецаринске баријере
51. Компензаторне дажбине представљају:
a) царинске баријере
б) техничке царинске баријере
в) административне нецаринске баријере
г) традиционалне нецаринске баријере
52. Стандарди квалитета представљају:
a) царинске баријере
б) административне нецаринске баријере
в) техничке царинске баријере
г) традиционалне нецаринске баријере
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53. Административни прописи и закони представљају:
a) царинске баријере
б) административне нецаринске баријере
в) техничке царинске баријере
г) традиционалне нецаринске баријере
54. Царине представљају:
a) царине представљају техничке прописе који ограничавају увоз производа
б) царине представљају јавну дажбину коју држава наплаћује у домаћој валути од произвођача
робе
в) царине представљају јавну дажбину коју држава наплаћује у домаћој валути од власника
робе приликом њеног преласка државне границе
г) царине представљају јавну дажбину коју држава наплаћује у страној валути од власника робе
приликом њеног преласка државне границе
55. Према правцу робног промета на који се односе, царине могу бити:
a) царине по вредности, специфичне царине и комбиноване царине
б) увозне и извозне
в) фискалне и заштитне
г) реторзивне и диференцијалне
56. У зависности од метода обрачуна, царине могу бити:
a) царине по вредности, специфичне царине и комбиноване царине
б) увозне и извозне
в) фискалне и заштитне
г) реторзивне и диференцијалне
57. INCOTERMS-и су дефинисани и објављени од стране:
a) Светске трговинске организације
б) Светске банке
в) Уједињених нација
г) Међународне трговинске коморе
58. Оплемењивање, дорада и производња финалних производа у иностранству представља:
a) квазибартер
б) клириншки аранжман
в) лон послове
г) лизинг
59. Специфичан облик краткорочног или дугорочног изнајмљивања (закупa) покретних или
непокретних ствари, уз одговарајућу надокнаду представља:
a) квазибартер
б) клириншки аранжман
в) лон послове
г) лизинг
60. Две основне врсте лизинга су:
a) хоризонтални и вертикални
б) директни и индиректни
в) оперативни и директни
г) финансијски и оперативни
61. Вашингтонски консензус је синтетизовао достигнућа економиста:
a) Светске банке, Светске трговинске организације и Међународног монетарног фонда
б) Светске трговинске организације, Међународног монетарног фонда, Трезора САД
в) Светске банке, Међународног монетарног фонда и Трезора САД
г) ништа од наведеног
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62. Бруто домаћи производ земље се рачуна према формули:
a) Y=C*I+G-(X+M)
б) Y=C+I+G+(X-M)
в) Y=C+I+G-(X+M)/1000
г) Y=C+I-G-(X+M)/100
63. Куповина различитих видова хартија од вредности са циљем остваривања приноса, у виду
дивиденди, камата или капиталног добитка представља:
a) јавне инвестиције
б) портфолио инвестиције
в) стране директне инвестиције
г) greenfield инвестиције
64. За време Париске мировне конференције 1919. године основана је међународна организација:
a) Међународни монетарни фонд
б) Светска банка
в) Светска трговинска организација
г) Друштво народа
65. Светска трговинска организација је основана:
a) 1991. године
б) 1945. године
в) 1995. године
г) 1971. године
66. Светска трговинска организација представља сукцесора међународног споразума:
a) TRIPS
б) GATS
в) GATT
г) GRIPS
67. Принцип СТО којим се земље изједначавају у погледу приступа тржишту је:
a) принцип најповлашћеније нације
б) принцип националног третмана
в) принцип транспарентности, обавезивања и предвидивости
г) принцип сарадње
68. Принцип СТО чија је суштина да се обезбеди да све информације о прописима, поступцима и
процедурама везаним за трговину буду унапред и лако доступни је:
a) принцип најповлашћеније нације
б) принцип националног третмана
в) принцип транспарентности, обавезивања и предвидивости
г) принцип сарадње
69. Географска удружења предузећа која се удружују ради остваривања конкурентности у спољној
трговини називају се:
a) кластери
б) задруге
в) кооперације
г) класери
70. Дијамант (ромб) конкурентности развио је:
a) Адам Смит
б) Питер Дракер
в) Мајкл Портер
г) Џозеф Стиглиц
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71. Немогућност наплате потраживања од купца за извезену робу представља:
a) ризик мораторијума плаћања
б) привредни ризик
в) политичко-социјални ризик
г) валутни ризик
72. Врсте кореспондентских послова су:
a) индиректни и директни
б) прости и сложени
в) глобални и локални
г) једноструки и вишеструки
73. Једнообразна правила у уговорне гаранције усвојила је:
a) Светска трговинска организација
б) Светска банка
в) Међународна трговинска комора
г) Међународна царинска организација
74. Царине које се утврђују у процентуалном износу на вредност увезене робе представљају:
a) специфичне царине
б) царине по вредности (ad valorem)
в) комбиноване царине
г) техничке царине
75. Царине које се примењују на јединицу мере робе која се увози (килограм, литар) представљају:
a) специфичне царине
б) царине по вредности (ad valorem)
в) комбиноване царине
г) реторзивне царине
76. Царине чији је циљ увођења обезбеђење буџетских прихода представљају:
a) фискалне царине
б) прохибитивне
в) антидампиншке
г) реторзивне царине
77. Царине чији је циљ увођења забрана увоза прописане робе представљају:
a) фискалне царине
б) прохибитивне
в) антидампиншке
г) реторзивне царине
78. Међународна организација чија је функција побољшање положаја земаља у развоју и земаља у
транзицији, као и пружање трговинских информација и техничке помоћи, је:
a) Светска трговинска организација
б) Међународни трговински центар
в) Међународна трговинска комора
г) Светска банка
79. Рачун који издаје продавац на меморандуму предузећа представља:
a) спецификацију робе
б) трговачку фактуру
в) сертификат о квалитету
г) сертификат о пореклу робе
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80. Коносман представља:
a) камионски товарни лист
б) железнички товарни лист
в) бродски товарни лист
г) шпедитерску потврду
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УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ
ЛИТЕРАТУРА:

 др Бранка C. Пауновић: „Финансијско пословање и тржиште капитала“, Институт
за економику пољопривреде, Београд, 2008.
ПИТАЊА
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

Историјски посматрано, финансије су се појавиле у:
a) Египат, Грчка, Рим, Вавилонија
б) САД
в) Француска, Русија
г) Велика Британија
Финансије су део науке који обухвата:
a) део економске науке који обухвата предузећа
б) део економске науке који обухвата банке
в) део економске науке који обухвата тржиште новца
г) део економске науке који обухвата макро и микро финансије
Монетарно-кредитне финансије имају за предмет изучавања:
a) новац и кредит
б) јавне финансије
в) тржиште новца
г) тржиште капитала
Велика светска економска криза била је:
a) у 18. веку
б) у 19. веку
в) тридесетих година 20. века
г) светске економске кризе није било
Функционалне финансије први је употребио:
a) Аба Лернер
б) Џон Мил
в) Карл Хенрич
Државни, јавни приходи су:
a) средства која је прикупила држава да би подмирила потребе
б) расходи
в) трансфери
г) трансфери и расходи
Карактеристике јавних добара су:
a) расположивост
б) расположивост и заједничка потрошња
в) потрошња
г) тзв. ривална потрошња
Јавном сектору се приписују и шири социјални циљеви:
a) да
б) не
в) можда
г) само у 21. веку
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9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Економска регулација може бити:
a) имплицитна и експлицитивна
б) редовна
в) екстерна
г) интерна
Развој финансија у средњем веку одвијао се:
a) споро, али ипак имамо постепени развој финансија
б) уопште нема развоја финансија
в) финансије имају експанзиван раст
Основни финансијски извештаји су:
a) биланс стања
б) биланс стања и биланс успеха
в) биланс успеха
г) ликвидност и профитабилност
Извештај о кретању готовине показује:
a) одакле потиче готов новац или средство и за шта се користи
б) порекло новца
в) начин коришћења
Уже схватање појма финансијског тржишта нас приближава:
a) појму финансија
б) јавним финансијама
в) берзи
Са аспекта емисије ХОВ, разликујемо следеће врсте финансијских тржишта:
a) берзанско и девизно
б) тржиште новца и капитала
в) примарно и секундарно
г) примарно и берзанско
Тржиште новца има рок доспећа:
a) краткорочно
б) дугорочно
в) дугорочно и краткорочно
г) средњи рок
На тржишту капитала тргује се:
a) дугорочним финансијским инструментима
б) само краткорочним финансијским инструментима
в) само робом
г) само услугама
За коју банку кажемо да је - „банка банака“:
a) централну банку
б) комерцијалне банке
в) инвестиционе банке
г) осигуравајућа друштва и банка
Обвезница је:
a) власничка ХОВ
б) дужничка ХОВ
в) изведена ХОВ
Предмет јавне понуде на организованом тржишту могу бити следеће ХОВ:
a) само акције
б) само обвезнице
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20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

в) ни акције ни обвезнице
г) акције и обвезнице
Право на дивиденду имамо на:
a) акције
б) обвезнице
в) опције
г) акције и обвезнице
Предмет изучавања науке о финансијама односи се на:
a) новчана плаћања, кредитне односе, емисију новца
б) само новчана плаћања
Наука о финансијама:
a) представља део економске науке
б) не, није део економске науке
Држава се приликом обављања утврђених задатака руководи:
a) принципом профитабилности
б) принципима профитабилности и рентабилности
в) не руководи се наведеним принципима
Ради финансирања јавних потреба држава користи:
a) редовне расходе
б) расходе и приходе
в) порезе
Савремена наука о јавним финансијама изучава све факторе финансијске делатности државе као
што су:
a) јавни или државни приходи и расходи, буџет
б) расходи
в) приходи
Основне функције државе:
a) заштитна и продуктивна
б) заштитна
Држава обухвата производњу јавних добара вршећи:
a) продуктивну функцију
б) заштитну функцију
Развој јавних прихода у непосредној је вези са развојем:
a) државе, обликом друштвено-политичког уређења и степеном економског развоја
б) друштвено-политичког уређења
Најчешће у финансијској теорији имамо следећу поделу јавних прихода:
a) редовни и ванредни
б) само редовни
в) ванредни
Аба Лернер идејни је творац појма:
a) функционалне финансије
б) фискална политика
Јавне расходе делимо најчешће на:
a) редовне и ванредне
б) само редовне
в) само ванредне
Oсновне категорије јавних добара су:
a) расположивост и заједничка потрошња
б) заједничка потрошња

15

УВОД У ФИНАНСИЈСКО ПОСЛОВАЊЕ

33. Опште прихваћени аргументи који иду у прилог оснивања јавних предузећа су:
a) јавном сектору се приписују шири социјални циљеви
б) социјални циљеви нису обухваћени
в) социјални циљеви у мањим оквирима и могућностима
34. Појам јавне финансије превасходно значи вођење финансија:
a) државе
б) приватних компанија
в) сваког правног лица
35. Обвезница је:
a) власничка ХОВ
б) дужничка ХОВ
в) власничка и дужничка ХОВ
36. Акција је:
a) власничка ХОВ
б) дужничка ХОВ
в) власничка и дужничка ХОВ
37. Царине су:
a) јавни приходи
б) јавни расходи
в) јавни расходи и доприноси
38. Јавни расходи подмирују се наплатом пореза:
a) да, само и искључиво
б) никако
в) да
39. У националној економији основни извор капитала је:
a) домаћа штедња и ино-акумулација
б) само домаћа штедња
40. Порез је:
a) јавни приход
б) јавни расход
в) допринос и јавни расход
41. Дивиденда је принос на:
a) акције
б) обвезнице
в) чекове и менице
42. Тржиште новца је:
a) краткорочно
б) дугорочно
в) средњорочно
43. Тржиште капитала је:
a) краткорочно
б) дугорочно
в) средњорочно
44. На финансијском тржишту тргује се:
a) ХОВ
б) робом широке потрошње
в) некретнинама
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45. Акција је хартија од вредности.
a) да
б) не
в) можда
46. „Банка банака“ је:
a) централна банка
б) комерцијалне банке
в) хипотекарне банке
г) инвестиционе банке
47. Девизно финансијско тржиште је део:
a) тржишта капитала и роба
б) финансијског тржишта
в) тржишта новца и роба
48. Принос на акције се:
a) никада не исплаћује
б) исплаћује се, али не мора увек
в) обавезно, увек се исплаћује акционарима
49. Скраћеница за хартије од вредности је:
a) акција
б) обвезница
в) ХОВ
50. Трговина хартијама од вредности на финансијском тржишту врши се посредством финансијских
институција.
a) да
б) не
в) понекад
г) никада
51. Основна карактеристика савремених финансијских тржишта?
a) интернационализација и глобализација финансијских тржишта
б) има више карактеристика, а искључује само глобализацију
52. На финансијским берзама тргује се хартијама од вредности.
a) не
б) да
в) искључиво само робом
53. Шта подразумевамо под примарним финансијским тржиштем?
a) прву трговину, прву продају акција
б) другу
в) сваку
54. Секундарно тржиште акција назива се још и:
a) друга продаја
б) све продаје ХОВ
в) прва продаја акција
55. На девизном финансијском тржишту тргује се:
a) девизама
б) златом и ХОВ
в) хартијама од вредности
56. Основна функција централне банке?
a) одржавање спољне ликвидности, посебно на сегменту девизног тржишта
б) обавља више функција, али не и функцију и задатке ликвидности банкарског сектора
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57. Основне врсте осигуравајућих компанија:
a) осигурање имовине и лица, осигурање живота
б) осигурање имовине
58. Врсте фјучерс уговора могу бити:
a) фјучерс уговори са предметом испоруке и без испоруке
б) фјучерс уговори са предметом испоруке
в) фјучерс уговори без испоруке
59. Номинална цена акције формира се:
a) на финансијском тржишту
б) одлуком управног одбора
в) на берзи
60. Тржишна вредност акције формира се:
a) на финансијском тржишту
б) одлуком управног одбора
в) у књиговодству
61. Mетод за израчунавање цена акција:
a) анализа прихода и развојних могућности
б) анализа расхода и могућности
62. Куповина и продаја акција са становишта законских прописа препознатљива је под којим
термином:
a) трговање акцијама
б) није дефинисано са становишта трговања
63. Шта подразумева инвестирање у акције?
a) разумевање ризика и потенцијалне зараде
б) потенцијалне зараде и дивиденде
64. Шта је берза?
a) место где се организовано тргује хартијама од вредности по утврђеним правилима
б) место где се тргује акцијама
в) место где се тргује финансијским дериватима
65. Куповином акција инвеститор постаје:
a) власник компаније и дели судбину њеног успешног или неуспешног пословања
б) постаје власник компаније и не дели судбину њеног успешног или неуспешног пословања
в) нема власништво
66. Када инвеститор купи обвезнице емитента он постаје:
a) акционар компаније
б) кредитор те компаније
67. Кључни елемент са којим компаније морају упознати инвеститоре да би инвестирали у
обвезнице:
a) да је њено емитовање покривено гарантовањем саме компаније или другог гаранта
б) нису неопходне гаранције
68. Модел за процену ризика је:
a) „VAR“
b) „BAR“
c) „AR“
69. Како и где се огледа комплексност менаџмента у компанијама?
a) огледа се у томе што раде на различитим нивоима у организацији, са различитим распоном
организационих активности
б) у различитим организацијама
в) у образовању
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70. У компанијама је уобичајена подела на типове и нивое менаџмента:
a) да, увек
б) не
71. Шта менаџерима омогућава функција контроле?
a) да контролишу ефикасност планирања, организовања и вођења
б) да контролишу ефикасност
в) да контролишу запослене
72. Зашто је потребна контрола у савременим условима привређивања?
a) због креирања бољег квалитета и предности у односу на конкуренцију
б) због контроле менаџмента
в) због контроле конкуренције
73. Биланс стања називамо још и:
a) извештај о финансијском стању компаније
б) извештај о приходима
в) извештај о расходима
74. Шта представља биланс успеха?
a) представља преглед прихода и расхода у одређеном времену
б) представља преглед активе у одређеном времену
в) представља преглед активе и пасиве у одређеном времену
75. Где се огледа посебан значај финансијске контроле?
a) од посебног је значаја за увид у финансијске исказе и списе
б) од посебног је значаја за контролу менаџмента
в) од посебног је значаја за пословно окружење
76. Шта представљају финансијски извештаји?
a) финансијски извештаји представљају монетарну анализу протока производа и услуга унутар и
ван организације
б) финансијски извештаји представљају анализу протока производа и услуга унутар и ван
организације
в) преглед активе
77. Основне категорије по врстама буџета:
a) оперативни и финансијски буџет
б) финансијски буџет
в) оперативни буџет
78. Ревизију као врсту контролних активности делимо на:
a) интерну и екстерну
б) само екстерну
в) само интерну
79. У зависности од места и начина трговања имамо финансијско тржиште као:
a) берзанско и ванберзанско тржиште
б) берзанско тржиште
в) ванберзанско тржиште
80. Са аспекта емисија ХОВ можемо дефинисати:
a) примарно и секундарно финансијско тржиште
б) секундарно финансијско тржиште
в) примарно финансијско тржиште
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