
Питања из предмета Банкарско пословање

1. Како се дефинише банка?
Банка је финансијска организација чија је основна активност примање депозита и давање кредита
(зајмова) и обављање одређених новчаних послова за потребе својих комитената.

2. Који су послови и задаци централне банке? Заокружи тачан одговор.
1) емисија новца и кредита, спровођење монетарне политике, креирање и одржавање спољне

ликвидности и обављање одређених послова за рачун државе,
2) прикупљање претежно краткорочних средстава по основу депозита сектора привреде, ванпривреде и

становништва и њихово усмеравање већином ка одређеним комерцијалним наменама, као што је
финансирање производње и промета, и то претежно на кратак рок,

3) емисија и пласман хартија од вредности коминтената, консултантске активности у процесу
преструктурирања компанија, финансијске трансакције у вези преструктурирања, управљање
имовином, инвестиционим фондовима и портфолиом хартија од вредности.

3. Шта су активни банкарски послови?
Активни банкарски послови су послови пласмана средстава банке, по основу којих банка наплаћује
активну камату.

4. Како се дефинише тржиште новца?
Тржиште новца је део финансијског тржишта на коме се тргује краткорочним финансијским
инструментима.

5. Шта је кредит?
Кредит је уговор у коме се поверилац (банка) обавезује да дужнику (кориснику кредита) стави на
располагање одређени износ новца, док се дужник обавезује да овај износ новца употреби под
уговореним условима, да га врати у одређеном року и да плати уговорену накнаду (камату) и друге
трошкове.

6. Које су основне врсте банака, посматране према начину на који долазе до средстава и природи
(садржини) послова које обављају? Заокружи тачан одговор.
1) централне (емисионе), пословне (комерцијалне), инвестиционе, специјализоване и универзалне,
2) комерцијалне и инвестиционе,
3) комерцијалне, инвестиционе, универзалне.

7. Шта је камата?
Камата је уговорена накнада за коришћење одређеног износа новца (кредита).

8. Шта је ефективна каматна стопа?
Ефективна каматна стопа је каматна стопа која укључује све трошкове који су директно везани за
узимање кредита.

9. Који су неутрални (услужни) банкарски послови? Заокружи тачан одговор.
1) активни банкарски послови,
2) пасивни банкарски послови,
3) послови који немају карактер ни активних ни пасивних банкарских послова.



10. Како се дефинише финансијски систем?
Финансијски систем је део укупног привредног система и представља одговарајући скуп институција,
инструмената и механизама, путем којих се остварују мобилизација, концентрација, трансфер и
алокација финансијских средстава и штедње друштва.

11. Које врсте банкарских ризика постоје? Заокружи тачан одговор.
1) ризик ликвидности,
2) кредитни и каматни ризик,
3) ризик ликвидности, кредитни, каматни и девизни ризик.

12. Шта је берза?
Берза је физички и пословно организован простор на коме се, по строго утврђеним правилима, тргује
хартијама од вредности, новцем и страним средствима плаћања.

13. Како се дефинише тржиште капитала?
Тржиште капитала је део финансијског тржишта на коме се тргује дугорочним финансијским
инструментима.

14. Шта је финансијско тржиште?
Финансијско тржиште је организовано место на коме се сусрећу понуда и тражња за различитим
облицима финансијских инструмената.

15. Како се деле кредити према роковима отплате? Заокружи тачан одговр.
1) робни, робно-новчани и новчани,
2) краткорочни, средњорочни и дугорочни,
3) једнократни и сукцесивни.

16. Шта су депозитни послови?
Депозитни послови су пасивни банкарски послови код којих се банка појављује као дужник према
широком кругу поверилаца из различитих сектора (привреда, ванпривреда и становништво) и за
депозите депонентима плаћа одговарајући износ камате (пасивна камата).

17. Шта је обвезница? Заокружи тачан одговор.
1) хартија од вредности коју издаје акционарско друштво са одређеном номиналном вредношћу и она

гласи на део његовог основног капитала,
2) хартија од вредности којом се њен издавалац, као дужник (зајмопримац), обавезује да ће у

одређеном року вратити зајмодавцу (инвеститору) позајмљени новац и платити му одређени
износ камате.

18. Шта је девизно тржиште?
Девизно тржиште је специјализовани део финансијског тржишта на коме се купују и продају страна
средства плаћања, утврђује девизни курс и управља девизним националним резервама.

19. Којој врсти хартија од вредности припада акција? Заокружи тачан одговор.
1) дужничким хартијама од вредности,
2) власничким хартијама од вредности,
3) ни дужничким, ни власничким хартија од вредности.

20. Шта је кредитни ризик?
Кредитни ризик представља могућност настанка негативних ефеката на финансијски резултат и капитал
банке услед неизвршавања обавеза корисника кредита (дужника) према банци по основу отплате
главнице кредита и припадајуће камате.



21. Наведите најзначајније финансијске инструменте тржишта новца.
Најзначајнији финансијски инструменти тржишта новца су: трезорски записи, благајнички записи,
комерцијални записи и краткорочни депозитни сертификати.

22. Шта је Народна банка Србије и који је њен основни циљ?
Народна банка Србије је централна банка Републике Србије.
Основни циљ Народне банке Србије је обезбеђење монетарне и финансијске стабилности.

23. Међубанкарски односи су:
1) односи између централне банке и пословних банака,
2) односи између пословних банака,
3) односи између централне банке и пословних банака и односи између пословних банака.

24. Шта је монетарна стабилност?
Монетарна стабилност подразумева ниску, стабилну и предвидиву инфлацију и поверење у домаћу
валуту.

25. Шта обухватају активни банкарски послови? Заокружи тачан одговор.
1) кредитне пласмане,
2) кредитне и некредитне пласмане,
3) некредитне пласмане.

26. Шта је финансијска стабилност?
Финансијска стабилност подразумева здрав финансијски систем у ком банке и друге финансијске
организације добро функционишу и одговорно чувају новац својих клијената.

27. Који су кључни принципи пословања банке?
Принцип ликвидности, принцип солвентности, принцип рентабилности, принцип економичности и
принцип јавности.

28. Шта је кредитни биро?
Кредитни биро је отворени сервис који архивира и ажурира податке о корисницима кредита, односно
податке о кредитној историји корисника кредита у погледу уредности отплате кредита код свих банака.

29. Принцип ликвидности представља:
Заокружи тачан одговор.
1) способност банке да редовно измирује своје доспеле обавезе,
2) способност банке да измири све обавезе без обзира на рок доспећа,
3) способност банке да оствари одређене резултате уз минималне трошкове.

30. Наведите најзначајније финансијске инструменте тржишта капитала.
Најзначајнији финансијски инструменти тржишта капитала су акције и обвезнице.

31. Групи специфичних банкарских послова припадају:
Заокружи тачан одговор.
1) факторинг и форфетинг,
2) консултантски послови, послови емисије и пласмана хартија од вредности,
3) консултантски послови, послови емисије и пласмана хартија од вредности, факторинг,

форфетинг и лизинг.



32. Принцип солвентности представља:
1) способност банке да редовно измирује своје доспеле обавезе,
2) способност банке да измири све обавезе без обзира на рок доспећа,
3) способност банке да оствари одређене резултате уз минималне трошкове.

33. Која је разлика између платне (дебитне) и кредитне картице?
Код платне (дебитне) картица клијент може користити само расположив новац који има на рачуну, а код
кредитне картице и средства банке када клијент нема расположива средства на рачуну.

34. Активна камата је:
Заокружи тачан одговор.
1) камата коју банка наплаћује за дате кредите,
2) камата коју банка плаћа депонентима за добијене депозите.

35. Наведите инструменте платног промета.
Инструменти платног промета су: налог за уплату, налог за исплату, налог за пренос, налог за наплату,
чек, кредитна картица и акридитив.

36. Према времену плаћања и испоруке, берзански послови се могу поделити на:
Заокружи тачан одговор.
1) промптне и терминске послове,
2) берзанске и ванберзанске послове,
3) стварне и шпекулативне послове.

37. Пасивна камата је:
Заокружи тачан одговор.
1) камата коју банка наплаћује за дате кредите,
2) камата коју банка плаћа депонентима за добијене депозите.

38. У чему се огледа значај осигурања депозита?
Осигурање депозита омогућава да се улози и депозити штедиша и депонената заштите у случајевима
када се банка суочава са финансијским тешкоћама или када банкротира, јер се тада из осигурања
исплаћују накнаде штедишама и депонентима.

39. Колики је максимални осигурани износ депозита по депоненту у свакој банци који надокнађује
Агенција за осигурање депозита у Републици Србији?
Заокружи тачан одговор.
1) 5.000 евра,
2) 50.000 евра,
3) 500.000 евра.

40. Колики је износ капитала који банка у Републици Србији мора да обезбеди и одржава за
пословање у динарској противвредности?
Заокружи тачан одговор.
1) 100.000.000 евра,
2) 50.000 евра,
3) 10.000.000 евра.


