
ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ 1.разред

1.Основни појмови и схватања у време настанка економских наука.
2.Настанак и развој политичке економије као науке.
3.Карактеристике појединих економских наука и објашњења појмова у привредном животу.
4.Савремена схватања политичке економије.
5.Појам производње -материјална и друштвена производња.
6.Основни фактори производње.
7.Техничка и друштвена страна проиводње.
8.Производне снаге и производни односи.
9.Начин производње и друштвено-економске формације.
10.Појмови и изрази којима  се користи политичка економија.
11.Основна обележја,правилности и принципи привредног живота.
12.Производња и људске потребе.
13.Карактеристике производње у савременим условима.
14.Појам и основне карактеристике друштвене и техничке поделе рада.
15.Основне карактеристике поделе рада у савременим условима.
16.Појам укупног фонда рада и његова расподела.
17.Друштвени бруто производ,друштвени производ и фактори који га одређују.
18.Појам продуктивности рада и фактори који је одређују.
19.Појам интензивности рада и фактори који је одређују.
20.Појам националног дохотка и његова расподела.
21.Структура ДБП и његова расподела.
22.Потребан производ,потребан рад и потребно радно време.
23.Вишак производа,вишак рада и вишак радног времена
24.Друштвена репродукција и њени облици.
25.Појам и основне карактеристике натуралне и робне производње.
26.Услови настанка робне производње и њене опште законитости.
27.Роба и њена основна својства.
28.Појами карактеристике употребне вредности.
29.Појам и карактеристике вредности и прометне вредности.
30.Двојаки карактер рада садржан у роби.
31.Субјективна теорија вредности.
32.Одређивање величине вредности робе.
33.Појам ,значај и фактори ДПРВ.
34.Утицај продуктивности и интензивности рада на друштвено потребно радно време.
35.Појам и основне карактеристике прометне вредности.
36.Фактори који одређују прометну вредност робе.
37.Развој облика изражавања вредности.
38.Настанак новца и његове основне функције.
39.Основне финкције новца.
40.Метални,папирни и кредитни новац.
41.Инфлација и дефлација.
42.Појам и начин утврђивања паритета и појам девизног курса.
43.Појам и основне карактеристике девалвације и ревалвације.
44.Појам закона вредности.
45.Појам тржишне вредности и фактори који је одређују.
46.Појамтржишне цене и механизам њеног формирања.
47.Тржиште и механизам испољавања закона вредности.

Литература:Основи економије за први разред економске школе,
аутори:Драгана Богдановић и Гордана Иванишевић



ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ САВРЕМЕНЕ ПОСЛОВНЕ КОРЕСПОНДЕНЦИЈЕ 1.разред

1.Савремена канцеларија.
2.Циљ и задаци предмета..
3.Појам и развој средстава за писање.
4.Кореспонденција ,појам и функција.
5.Коришћење рачунаара у  кореспонденцији.
6.Врсте програма за обраду текста.
7.Врсте и облици тастатура.
8.Тастатура,основна слова,бројеви и ознаке.
9.Техника слепог куцања.
10.Правила система слепог ку цања.
11.Обрада слова, I и II.реда.
12.Обрада слова III  и IV  реда.
12.Обрада бројева и знаци интерпункције.
13.Форме обликовања текстова.
14.Значај и врсте кореспонденције.
15.Комерцијални значај кореспонденције у систему савремених пословних веза.
16.Пословна писма-преписи.
17.Структура пословног писма-обавезни и необавезни делови.
18.Пословна писма у робном промету.
19.Пословна кореспонденција у предузећима,банкама и осталим организацијама.
20.Начела пословне кореспонденије.
21.Тачност ,законитост и експедитивност у писању пословних писама.
22.Писање писама службеним стилом и техничка обрада.
23.Естетски изглед,формална и садржајна усклађеност пословних писама.
24.Чување пословне преписке.
25.Стил и фразе које се користе у пословној кореспонденцији.
26.Пословни бонтон у пословној кореспонденцији.
27.Адресирање писаних пошиљки.
28.Рад са табелама.
29.Употреба интернета у пословној кореспонденцији.

Литаратура:Савремена пословна кореспонденција за први раз.економске школе 
аутори:Елизабета Шарковић,Мирослава Грујић и Милена Стегеншек.



ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
 (УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА-ЗА ТРЕЋИ РАЗРЕД )

1)ЕВИДЕНЦИЈА ЗАЛИХА ПРОИЗВОДНОГ ПРИВРЕДНОГ ДРУШТВА
1.Набавка материјала по стварним и планским ценама
2.Утрошак материјала.
3.Обрачун и књижење одступања од планских цена материјала.
4.Вишкови и мањкови материјала.
5.Исправка вредности материјала.
6.Остале групе залиха уоквиру групе 10-Залихе материјала.
7.Залихе недовршене производње и готових производа.

2)ЕВИДЕНЦИЈА НОВЧАНИХ СРЕДСТАВА
8.Новчана средства на текућем рачуну.
9.Новчана средства у благајни.
10.Девизни рачун.
11.Хартије од вредности- готовински еквиваленти.
12.Порез на додату вредност.

3)ЕВИДЕНЦИЈА ПОТРАЖИВАЊА
13.Потраживања по основу продаје.
14.Обезвређивање потраживања.
15.Друга потраживања.

4)ЕВИДЕНЦИЈА ОБАВЕЗА
16.Дугорочна резервисања
17.Дугорочне обавезе
18.Краткорочне финансијске обавезе
19.Обавезе према добављачима

5)ЕВИДЕНЦИЈА КАПИТАЛА
20.карактеристике и структура капитала
21.Књиговодствена евиденција капитала.
22.Евиденција резерви и нераспоређене добити.

6)ЕВИДЕНЦИЈА РАСХОДА
23.Пословни расходи.
24.Финансијски расходи.
25.Остали расходи.
26.Временска разграничења трошкова.

7)ЕВИДЕНЦИЈА ПРИХОДА
27.Евиденција пословних прихода.
28.Евиденција финансијских и осталих прихода.
29.Временска разграничења прихода.

8)ЕВИДЕНЦИЈА ПРОИЗВОДЊЕ-ИНТЕРНИ ОБРАЧУН
30.Управљачко рачуноводство-карактеристике
31.Видови производње.
32.Класификација трошкова у оквиру управљачког рачуноводства.
33.Калкулација цене коштања учинака -појам ,врсте и методе.
34.Обрачун трошкова и учинака -погонски обрачун.



35.Основне теорије трошкова и цена.
36.Системи обрачуна трошкова.
37.Документација која прати обрачун производње.
38.Књиговодствено праћење трошкова производног процеса у систему обрачуна по стварним 
трошковима.
39.Обрачун резултата пословања у пословном управљачком рачуноводству.
40.Погонски обрачунски лист.
41.Систем обрачуна по стандардним трошковима.

9)ЕВИДЕНЦИЈА НЕДОВРШЕНЕ ПРОИЗВОДЊЕ И ГОТОВИХ ПРОИЗВОДА
42.Евиденција промене залиха недовршене производње и готових производа.
43.Евиденција продаје готових производа.

10)УТВРЂИВАЊЕ И РСАСПОРЕЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА
44.Структура биланса успеха.
45.Обрачун и књижење резултата пословања са закључком конта успеха 
46.Распоређивање резултата пословања.
47.Рачуноводствени финансијски извештаји привредног друштва.

Литература:Рачуноводство за трећи разред економске школе
Аутор:Вера Познанић -Леко
Издавач:ЗУНС,Београд ,2011.год.



ИСПИТНА ПИТАЊА ЗА ВАНРЕДНЕ УЧЕНИКЕ ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
 (УСМЕНИ ДЕО ИСПИТА-ЗА ЧЕТВРТИ РАЗРЕД )

I) ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВАЊА ТРГОВИНСКИХ ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА

-ЕВИДЕНЦИЈА НАБАВКЕ РОБЕ
1.Калкулација цена трговинске робе.
2.Документација везана за набавку робе.
3.Евиденција набавке робе када се залихе воде по набавној цени
4.Евиденција набавке робе када се залихе воде по продајној цени.
5.Евиденција набавке нефактурисане трговинске робе.
6.Евиденција интерног кретања трговинске робе.
7.Евиденција интерног кретања трговинске робе.
8.Евиденција повећања и снижења продајне цене робе-нивелација цена
9.Евиденција вишкова и мањкова трговинске робе.
10.Порез на додату вредност.

-ЕВИДЕНЦИЈА РЕАЛИЗАЦИЈЕ РОБЕ У УНУТРАШЊЕМ ПРОМЕТУ
11.Документација везана за реализацију робе.
12.Евиденција реализације робе када се залихе робе евидентирају по набавној цени.
13.Евиденција реализације робе када се залихе робе евидентирају по продајној цени без 
     ПДВ-а
14.Евиденција реализације робе када се залихе робе евидентирају по продајној цени са
      ПДВ-  ом(преко продавница.

-ЕВИДЕНЦИЈА УВОЗА И ИЗВОЗА РОБЕ
15.Појам и значај спољнотрговинског промета.
16.Калкулације увоза и извоза.
17.Документација везана за увоз и извоз робе.
18.Евиденција увоза робе.
19.Евиденција извоза робе.

-ЕВИДЕНЦИЈА КОМИСИОНИХ И КОНСИГНАЦИОНИХ ПОСЛОВА
20.Основне карактеристике комисионе и консигнационе трговине.
21.Документација везана за комисиону трговину.
22.Евиденција комисионих послова.
23.Продаја робе у своје име за туђ рачун-комисиона продаја.

-ЕВИДЕНЦИЈА ТРОШКОВА ТРГОВИНЕ
24.Трошкови трговине-појам,врсте и евиденција.
25.Пренос трошкова на класу 7 -расходи и приходи.

-УТВРЂИВАЊЕ РЕЗУЛТАТА ПОСЛОВАЊА ТРГОВИНСКОГ ПРИВРЕДНОГ 
ДРУШТВА
26.Укупни приходи,укупни расходи,обрачун резултата
27.Структура биланса успеха.
28.Распоред добити у трговинском привредном друштву.
29.Покриће губитка у трговинском привредном друштву.

ИЗВЕШТАВАЊЕ ПО МЕЂУНАРОДНИМ РАЧУНОВОДСТВЕНИМ СТАНДАРДИМА
30.Циљ примене и кратак преглед МРС
31.Међународни стандарди финансијског извештавања.



32.Годишњи финансијски извештај.
33.Порески биланс и обрачун пореза на добит.

II )ЕВИДЕНЦИЈА ПОСЛОВАЊА БАНАКА

СПЕЦИФИЧНОСТИ КЊИГОВОДСТВА БАНАКА
34.Структура биланса стања и биланса успеха банке.
35.Контни оквир банке-појам,функције и садржај конта.
36.Евиденција готовине и готовинских еквивалената банке.
37.Евиденција пласмана и извора средстава банке.
38.Евиденција хартија од вредности ,нематеријалних улагања,основних и других средстава 
банке.
39.Евиденција обавеза из пословања, капитала и резерви.
40.Евиденција расхода, прихода и резултата банке 
41.Годишњи обрачун и финансијски извештаји банке.

III)ОСНОВЕ РАЧУНОВОДСТВЕНОГ ПЛАНИРАЊА, КОНТРОЛЕ-РЕВИЗИЈЕ И 
АНАЛИЗА ПОСЛОВАЊА ПРИВРЕДНИХ ДРУШТАВА И БАНАКА
42.Основе планирања,контроле и анализа пословања предузећа.
43.Појам,предмет и методологија рачуноводственог планирања.
44.Рачуноводствена контрола и ревизија.
45.Појам предмет и методе рачуноводствене анализе.

Литература:Рачуноводство за четврти разред економске школе,
Аутор:ВераПознанић-Леко.
Издавач:ЗУНС ,Београд 2012.год.
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Издавач :ДАТА СТАТУС
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Основи економије IV разред

1. Улога спољних фактора у научној привреди
2. Меркатилистичка сватања
3. Проктеционистичке концепције међународне трговине
4. Теорија апосолутних вредности  Адама Смита
5. Теорија компаративних предности Давида Рикарда
6. Теорија реципрочне тражње
7.Хекшер–Олин-Самјуелсонов модел компаративних предности
8.Модерна теорија међународне трговине
9.Интраиндустријска трговина
10.Мере које директно утичу на цене-царине
11.Аргументи за заштиту домаћег тржишта
12.Мере које директно утичу на количине
13.Неопротекционизам 
14.Појам и концепти платног биланса
15.Врсте трансакција које се региструју у платном билансу
16.Дефинисање неравнотеже платног биланса
17.Пресецање платног биланса
18.Финансирање или прилагођавање платног биланса
19.Политика прилагођавања платног биланса
20.Дефиниција девизног курса
21.Врсте девизних курсева
22.Детерминанте девизних курсева
23.Девизно тржиште
24.Појам међународног кретања капитала
25.Облици међународног кретања капитала
26.Међународно тржиште капитала
27.Међународни монетарни систем
28.Међународне финансијске организације
29.Динамика и структура међународне размене
30.Економске организације Уједињених нација
31.Светске трговинске организације
32.Европске уније
33.Остале интерграције у светској привреди
34.Транснационалне компаније у светској привреди(појам и процес настанке)
35.Транснационалне компаније у светској привреди(начин рада и разултати пословања)
36.Глобализације светске привреде



Маркетинг IV разред
 

1.Настанак и развој маркетинга
2.Оријентације предузећа према тржишту
3.Интегралност маркетинга
4.Појам,функције и подела тржишта
5.Конкуренције на тржишту
6.Појам истраживања тржишта
7.Међузависност тржишта,примене и маркетинга
8.Облици маркетинг активости
9.Планирање маркетинг активости
10.Организовање маркетинг активости
11.Контрола маркетинг активости
12.Ревизија маркетинг активности
13.Појам,врста и квалитет маркетинг информација
14.Значај информација при одлучивању-организовање МИС-а
15.Појам и подела инструмената маркетинга
16.Појам и класификација производа
17.Микс,марка и квалитет производа
18.Дизајн и паковање производа
19.Развој новог производа.Прихватање и позиционирање производа.
20.Цена као инструмент маркетинга
21.Поступак одређивања цене
22.Прилагођавање цене,Смањење и повећање цене
23.Канали дистрибуције
24.Избор канала дистрибуције и стратегија дистибуције
25.Маркетиншки посредници
26.Промоција и облици промоције
27.Инструменти маркетинга у трговинском предузећу
28.Појам и садржај економске пропаганде
29.Пропагандне поруке и пропагандни медији
30.Средства економске пропаганде
31.Трошкови економске пропаганде
32.Контрола и ефекти економске пропаганде
33.Однос трошкова економске пропаганде и обим продаје
34.Понашање потрошача



ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 3. РАЗРЕД

1.Шта изучава национална економија?
2.Улога спољног фактора у националној привреди.
3.Однос између микро и макро економских дисциплина.
4.Појам привредног развоја.
5.Чиниоци привредног развоја.
6.Степен привредног развоја.
7.Друштвени производ и национални дохотак.
8.Динамика привредног развоја 
9.Основне карактеристике индустријског развоја.
10.Грански и регионални размештај индустрије.
11.Основне карактеристике развоја пољопривреде
12.Појам и специфичности пољопривреде
13.Мере аграрне политике
14.Основне карактеристике развоја саобраћаја
15.Развој трговине.
16.Развој осталих сектора привреде
17.Појам,врсте и функције инвестиција.
18.Структура инвестиције
19.Економска ефикасност инвестиција
20.Појам и карактеристике привредног система
21.Величина и развојне предпоставке Републике Србије
22.Становништво и разна снага као фактор привредног развоја
23.Привредни ресурси и услови
24.Енергетски извори и минерална богаства 
25.Капитал и тржиште капитала
26.Појам економске политике
27.Елементи економске политике
28.Врсте економске политике
29.Појам  и значај животног стандарда
30.Социјална политика 
31.Транзиција привреде Републике Србије



Пословна економија 1. разред

1. Појам и предмет изучавања пословне економије
2. Циљеви изучавања пословне економије 
3. Економија предузећа
4. Предузеће као носилац привређивања
5. Остали носиоци привређивања
6. Појам, настанак и карактеристике предузећа
7. Задаци предузећа 
8. Елементи предузећа
9. Врсте предузећа 
10. Организациони облици предузећа 
11. Предузеће као систем
12. Оснивање или престанак рада предузећа
13. Управљање 
14. Руковање
15. Извршење
16. Средства предузећа
17. Извори средстава
18. Контрола коришћења средстава
19. Појам утрошака и трошкова
20. Утрошци елемената производње
21. Подела трошкова
22. Динамика укупних трошкова
23. Калкулације трошкова
24. Контрола трошкова предузећа
25. Појам тока вредности
26. Појам и циљеви ангажовања средстава
27. Елементи ангажовања средстава
28. Облици ангажовања средстава
29. Циклус ангажовања средстава
30. Коефицијент ангажовања средстава
31. Контрола ангажовања средстава
32. Појавни облици резултата пословања
33. Праћење и упоређивање резултата
34. Расподела резултата
35. Појам економских принципа пословања
36. Продуктивност
37. Економичност
38. Рентабилност
39. Повезаност и условљеност парцијалних принципа пословања

Пословна економија за први разред економске школе,Б.Ставрић,Б.Пауновић и 
П.Бојовић,ЗУНС, Бгд,2006, године



Пословна економија 2. разред

1. Вертикална подела функција
2. Хоризонтална подела функција
3. Појам и значај функције истраживања и развоја
4. Задатак функције изражавања и развоја
5. Домет и функције истраживање и развој
6. Организација функције истраживање и развој
7. Средства функције истраживање и развој са другим функцијама у предузећу
8. Појам и значај функције планирања
9. Врсте планова 
10. Огранизација функције планирања
11. Појам и значај произведене функције
12. Типови производње 
13. Панирање производње
14. Контрола производње
15. Сарадња производње са осталим функцијама у предузећу
16. Анализа производне функције
17. Појам и значај набавке
18. Задаци набавке
19. Организација набавке
20. Набавна политика
21. Истраживање тржишта набавке
22. Робне залихе
23. Планирање набавке
24. Калкулација набавних цена
25. Документација и евиденција у набавци
26. Сарадња набавне са осталим функцијама у предузећу
27. Анализа набавне функције
28. Појам и значај набавне функције
29. Задаци продаје
30. Организација продаје
31. Политика продаје
32. Истраживања тржишта продаје
33. Планирање продаје
34. Директна и индиректна продаја
35. Калкулација продајних цена
36. Преговарање и закључивање купопродаје
37. Документација и евиденција у продаји
38. Сарадња продаје са осталим функцијама у предузећу
39. Анализа продајне функције
40. Појам и значај складишне функције
41. Задаци складишне функције
42. Врсте складишта
43. Организација складишта
44. Пријем у складишту
45. Издавање из складишта
46. Амбалажа и паковање робе
47. Складишна документација и евиденција
48. Сарадња складишне са осталим функцијама у предузећу
49. Анализта складишне функције
50. Појма и значај транспорта



51. Задаци транспорта
52. Планирање рада транспортне службе
53. Коришћење средства транспорта
54. Транспортно осигурање
55. Документација и евиденција о транспорту
56. Анализа транспортне функције
57. Појам и значај финансијске функције
58. Задаци финансијске функције
59. Пословне финансијске функције
60. Организација финансијске функције
61. Финансијска документација и евиденција
62. Сарадња финансијске функције са осталим функцијама у предузећу
63. Појам и значај функције информисања
64. Задаци и функције информисања
65. Организовање функција информисања
66. Појам и значај кадровске функције
67. Задаци кадровске функције
68. Послови кадровске функције
69. Кадровска документација и евиденција
70. Организација кадровске функције
71. Сарадња кадровске функције са осталим функцијама у предузећу
72. Појам и значај функције контроле
73. Пословне функције контроле
74. Појам и значај општих послова
75. Административно – стручни послови
76. Послови обезбеђена средства
77. Пословна заштита радне снаге

Неопходна литература 
Пословна економија за други разред економске школе
Аутори: Светлана Кисић, Мира Павловић

Издање: ЗУНС Београд 2006. год.    

Пословна економија 3. разред

1. Шта је менаџмент?
2. Процес менаџмента
3. Еволуција менаџмента
4. Шта је планирање?
5. Однос планирања,предвидјања,одлучивања и контрола
6. Примарне планске одлуке
7. Секундарне планске одлуке
8. Стратегијско планирање и стратегијски менаџмент



9. Тактичко планирање и управње пројектима
10. Оперативно планирање и бизнис план
11. Процес организовања (Подела предузећа на саставне делове)
12. Процес организовања (Интергрисање делова у целини)
13. Организациони модели (Функционални модел)
14. Организациони модели (Дивизиони модел)
15. Организациони модели (Хибридни модел)
16. Организациони модели (Матрични модел)
17. Организациони  модели  (Неформална  организација  и  савремени  облици

организационог структурисања)
18. Комуницирање
19. Шта је лидерство и ко су лидери?
20. Теорије о лидерству
21. Мотивисање запослених
22. Награђивање запослених
23. Организациона култура
24. Мултикултурализам и менаџмент у условима културних различитости 
25. Пословна етика
26. Друштвена одговорност предузећа
27. Групе
28. Тимови и тимски рад
29. Конфликти у организацији
30. Појам и значај и врсте контроле
31. Процес контроле
32. Принципи контроле и кључна подручија контроле
33. Буџетска контрола
34. Носиоци управљања у предузећу
35. Типови менаџера
36. Менаџерско одлучивање

Неопходна литература 
Пословна економија за трећи разред економске школе
Аутори: Ђорђе Каличанин, Драган Лончар. Дата Статус, Београд2013.год.

Пословна економија 4. разред

1. Стратешко управљање
2. Оперативно управљање
3. Управљење пословним подручјима
4. Појам и значај производног менаџмента
5. Задаци производног менаџмента
6. Садржина производног менаџмента
7. Појам и значај управљањем маркетинга
8. Задаци управљања маркетингом



9. Садржина маркетиншког менаџмента
10. Појам и значај финансијског менаџмента
11. Задаци финансијског менаџмента
12. Садржина финансијског менаџмента
13. Врсте и извори посовних средстава
14. Финансијска анализа
15. Праћене, финансирање и планирање новчаних токова
16. Појам и значај трговинског менаџмента
17. Задаци трговинског менаџмента
18. Садржина трговинског маркетинга
19. Принципи финансијског менаџмента у трговини 
20. Технике презентације трговинске понуде запревоз путника
21. Контрола трговинског менаџмента
22. Појам и значај пројектног менаџмента
23. Задаци пројектног менаџмента
24. Садржина пројектног менаџмента
25. Процес управљања људским ресурсима
26. Мотивисање радника
27. Вођство у организацији
28. Организација, култура и клима
29. Појам и значај управљања информационим системима
30. Задаци управљања информационим системима

Неопходна литература
Пословна економија за четврти разред економске школе
Аутори:Божидар Ставрић,Благоје Пауновић,Зоран Петаковић ЗУНС,Београд 2006.године 

Испитна питања за ванредне ученике из Рачуноводства 2.разред

1.Утицај пословних промена на биланс стања
2.Четири основне групе билансних промена 
3.Појам и састављање сукцесивних биланса 
4.Дневник – хронолошка евиденција
5.Главна књига – систематска евиденција 
6.Помоћне књиге  
7.Пробни биланс 
8.Састављање биланса на основу конта стања и закључак конта 
9.Појам и врсте расхода и прихода 



10.Дејство расхода и прихода 
11.Дејство расхода и прихода на биланс станја 
12.Биланс успеха (преглед расхода и прихода )
13.Појам и врсте временских разграничења
14.Евиденција на конатима  временских разграничења 
15.Биланс стања и временска разграничења
16.Утврђивање пословног резултата и приказивање 
17.Закључни лист и закључивање пословних књига 
18.Појам и потреба једнобразности у књиговодству 
19.Контни оквир – појам, принцип и садржај
20.Међународни рачуноводствени стандарди 
21.Појам и карактеристика основних средстава 
22.Вредности основних средстава 
23.Пословне књиге основних средстава 
24.Амортизација 
25.Прибављање основних средстава и извори финансиранја 
26.ПДВ-појам , стопе и обрачун                                                                                                          
27.Пријем основних средстава без накнаде                                                                                       
28.Куповина основних средстава                                                                                                        
29.Изграднја основних средстава                                                                                                        
30.Отуђиванје основних средтава                                                                                                       
31.Уступанје основних средстава без накнаде                                                                                   
32.Појава основних средстава                                                                                                             
33.Расходовање основних средстава                                                                                                   
34.Инвестиционе некретнине                                                                                                              
35.Алат и инвентар са калкулативним отписом 

Литрература:  Рачуноводство  за  2.разред  економске  школе,  Вера  Познанић-Леко,  Зунс,
Београд, 2008.

Монетарна економија и банкарство 3.разред

1. Финансије као посебна научна дисциплина и основне поделе финансија
2. Опште финансије
3. Јавне финансије
4. Монетарна економија(Монетарне финансије)
5. Банкарство
6. Осигурање
7. Микропословне финансије
8. Настанак и развој новца 
9. Улога и основне функције новца



10. Вредност новца 
11. Основне врсте новца
12. Новцана маса и улога централне банке у њеној оптимизацији
13. Појам монтерно-кредитног система
14. Појам централне банке
15. Суштина и значај монетарно-кредитне политике
16. Интсументи и ефекти инструмената монетарно-кредитне политике
17. Брзина оптицаја новца
18. Процес монетарно-кредитне мултипликације
19. Режими монетарне политике
20. Монетарни режим Србије
21. Појам банкарског система
22. Банкарски послови и кредитирање као основни банкарски посао
23. Врсте банака(Остала питања)
24. Повезаност централних и комерцијалних банака
25. Суштина и основне врсте финасијских тржишта 
26. Тржишта новца 
27. Тржиште капитала 
28. Примарно и секундарно тржиште капитала
29. Берза
30. Девизно тржиште
31. Улога банака и повезаност са предузећима на финансијском тржишту
32. Место и улога финансијске функције предузећа
33. Појам и значај финансијског менаџмента
34. Финансијско планирање, анализа и управљање новчаним токовима
35. Повезаност финансијске функције предузећа са финансијским тржиштем и берзама
36. Камата

Монетарна  економија  и  банкарство  за  3.разред  економске  школе,  Н.Фабрис,  Дата  статус,
Београд, 2014.године

Монетарна економија и банкарство 4.разред

1. Наука о банкарству 
2. Појам,  настанак и развој  банкарства (појам и дефиниција банке,  настанак и развој

банке) 
3. Врсте банака 
4. Банке и банкарски систем у развијеним земљама (банкарски систем  Енглеске) 
5. Банке и банкарски систем у развијеним земљама (банкарски систем САД)
6. Банке и банкарски систем у развијеним земљама (банкарски систем Немачке)
7. Данашњи банкарски ситем у Србији и његове основне карактеристике



8. Појам и дефиниција Народне банке Србије 
9. Правнни статус Народне банке Србије 
10. Основни циљ Народне банке Србије 
11. Руковођење и органи Народне банке Србије ( извршни одбор Народне банке Србије,

гувернер и вивце гувернер Народне банке Србије, савет Народне банке Србије) 
12. Утврђивање и спровођење монетарне политике
13. Контролна функција Народне банке Србије 
14. Посебна овлашћења Наародне банке Србије
15. Информациони систем Народне банке Србије
16. Однос Народне банке Србије
17. Имовина, приходи, расходи и капитал Народне банке Србије
18. Финансијски извештаји Народне банке Србије
19. Оснивање банке 
20. Капитал банке 
21. Управљање ризицима
22. Заштита клијената 
23. Финансијска евиденција, извештавање и обнављање података и информација
24. Организација банке и начин управљања банком
25. Филијале и представништва 
26. Престанак рада банке 
27. Саттусне промене 
28. Банкарски послови (појам и врсте банкарских послова)
29. Пасивни банкарски послови 
30. Активни банкарски послови 
31. Неутрални банкарски послови 
32. Сопствени банкарски послови 
33. Финансијски и кредитни потенцијал банке
34. Банкарска анализа биланса – основа за банкларско пословање 
35. Фондови банке- улога и формирање 
36. Појам, суштина и врсте кредитирања 
37. Основне напомене ( појам, суштина, значај, учесници и др...) о платном промету у

нашој земљи 
38. Инструменти платног промета 
39. Обављање платног промета готовим новцем 
40. Инструменти плаћања (чек, платне картице, акредитив)
41. Компензација
42. Цесија 
43. Асигнација 
44. Суштина банкарског менаџмента 
45. Планирање, пословна и развојна политика банке 
46. Депозитни потенцијал банке- значај и његово праћење 
47. Акцијски потенцијал банке и резерве 
48. Повезаност  банке са финасијским трзиштем и финасијским берзама 
49. Банкарски менаџмент 

Монетарна економија и банкарство за 4.разред економске школе, А.Живковић и др., ЗУНС
Београд 2011.год,



PITANJA ZA VANREDNE UČENIKE

SAVREMENA POSLOVNA KORESPONDENCIJA ZA DRUGI RAZRED EKONOMSKE
ŠKOLE

1. Rada sa strankama?
 - Poslovni bonton u poslovnoj korespondenciji?

2. Evidencija radnih obaveza?
 - Korišćenje kalendara i rokovnika?

3. Sastanci i zapisnici?



- Pojam i vrste sasatanaka?
-  Priprema sastanka?
-  Vodjenje i tok sastanka?
- Pojam, vrste i delovi sastanka?

4. Korespondencija?
- Pojam korespondencije?
-  Podela korespondencije?
-  Načela korespondencije?
-  Pojam i struktura poslovnog pisma?

5. Korespondencija vezana za kupoprodaju robe?( poslovna pisma u robnom prometu)
6. Korespondencija vezana za službena putovanja?

 ( Priprema i organizacija službenog putovanja u zemlji i inostranstvu)
7. Klasifikacija i arhiviranje dokumenata?

 ( Azbučni i abecedni sistem klasifikacije)
8. Postupak sa poštom? 

 ( Pojam pošte i organizacija rada sa poštom).
9. Korišćenje sredstava veze?

 ( Telefon, telefonski poziv-primanje poziva)

RAČUNOVODSTVO ZA PRVI RAZRED EKONOMSKE ŠKOLE

1. Privredno društvo- pojam cilj i zadaci?
2. Sredstva i izvori sredstava?
- Pojam sredstava i izvora sredstava?
- Šematski prikaz sredstava i izvora sredstava?
3. Inventarisanje?
- Sasatavljanje početnog inventara?
4. Početni bilans stanja?
- Pojam i vrste bilansa?
- Sastavljanje početnog bilansa na osnovu početnog inventara?
5. Poslovne promene ( događaji) i knjigovodstvena dokumenta?
- Pojam poslovnih promena ( događaja)?
6. Knjigovodstveni računi (konta)?
- Pojam konta i sastavljanje konta na osnovu početnog bilansa stanja?
7. Evidencija novčanih sredstava?
- Evidencija Blagajničkog poslovanja?
- Evidencija preko tekućeg računa?
8. Evidencija materijala?
- Pojam materijala, dokumentacija vezana za evidenciju materijala i evidentiranje materijala?
9. Evidencija obaveza prema dobavljačima?
- Pojam (poverilaca) dobavljača, dokumentacija i evidencija obaveza prema dobavljačima?
10. Evidencija gotovih proizvoda?
- Pojam, cene i dokumentacija?
11. Evidencija potraživanja od kupaca?
- Pojam dužnika – kupaca i dokumentacija?
- Način evidencije potraživanja od kupaca?
12. Evidencija robe?
- Roba- pojam, cene i dokumentacija?
- Način evidencije robe?
13. Prosto knjigovodstvo?



- Pojam i karakteristike prostog knjigovodstva?

OSNOVI EKONOMIJE ZA DRUGI RAZRED EKONOMSKE ŠKOLE

1. Robni proizvođač i njegova reprodukcija?

- Pojam robnog proizvođača?
- Pojam kapitala?
- Radna snaga kao roba?
- Proizvodnja vrednosti i viška vrednosti?
- Pojam obrta i kružnog kretanja faktora proizvodnje?
- Troškovi proizvodnje cena koštanja robnog proizvodjača?
- Pojam profita
- Faktori koji utiču na visinu profitne stope?

2. Nacionalni dohodak kao materijalna osnova raspodele u savremenoj privredi?

- Najamnina kao oblik dohodka radničke klase?
- Industrijski kapital?
- Trgovački kapital?
- Zajmovni kapital?
- Akcijski Kapital?
- Bankarski kapital?
- Zemljišni kapital?

3. Osnovne karakteristike procesa reprodukcije u savremenom društvu?
- 


