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Испитна питања1 
 

1.   Појам и предмет пословних финансија (11-14) 
2.   Предузеће као привредни субјект (21-25) 
3.   Врсте предузећа у Србији (25-28) 
4.   Приходи предузећа (30-32) 
5.   Расходи предузећа (33-37) 
6.   Добит и расподела добити (37-39) 
7.   Губитак предузећа и начин његовог покрића (39-41) 
8.   Појам и садржај финансирања предузећа (41-44) 
9.   Биланс стања (47-49) 
10. Биланс успеха (50-51) 
11. Извештај о токовима новчане готовине (52-54) 
12. Финансирање из сопствених извора (64-66) 
13. Финансирање позајмљеним средствима (66-67) 
14. Интерно и екстерно финансирање (67-71) 
15. Појам обртних средстава (75-77) 
16. Нето обртна средства (77-79) 
17. Избор метода финансирања обртних средстава (79-80) 
18. Управљање готовином (80-83) 
19. Пласман периодичних вишкова готовине (85-88) 
20. Управљање купцима и кредитна политика предузећа (88-91) 
21. Управљање залихама (93-97) 
22. Краткорочни извори финансирања (добављачи) (102-105) 
23. Краткорочни извори финансирања (банкарски кредити)  (105-109) 
24. Осигурани краткорочни извори финансирања (111-116) 
25. Прибављање средстава продајом потраживања (116-120) 
26. Финансирање средњорочним  кредитима (122-124) 
27. Лизинг као облик средњорочног финансирања (124-130) 
28. Финансирање емисијом акција (137-143) 
29. Финансирање емитовањем обвезница (143-148) 
30. Опције за куповину и продају обичних акција (150-152) 
31. Појам банака и њихов развој (157-162) 
32. Сличности и разлике између корпорација и банака (163-165) 
33. Врсте банака (166-169) 
34. Функције банака (170-172) 
35. Модели финансијског система (175-177) 
36. Појам и функције централне банке (179-180) 
37. Правни статус централне банке (181-184) 
38. Финансијско посредовање банака (185-187) 
39. Регулација банкарске активности (187-191) 
40. Ограничавање ризика изложености (195-196)

                                                            
1 Бројеви у загради означавају стране уџбеника на којима је обрађено испитно питање. 



 

41. Небанкарске финансијске инстититуције (196-199) 
42. Појам банкарских послова (204) 
43. Врсте банкарских послова (205-207) 
44. Принцип ликвидности банака (207-211) 
45. Принцип рентабилности (211-213) 
46. Конкуренција у банкарству (213-214) 
47. Банкарска камата и провизија (214-216) 
48. Принцип сигурности пласмана (217-218) 
49. Управљање кредитним ризиком (219-222) 
50. Инструменти заштите банака од ризика (223-225) 
51. Финансијски потенцијал банке: депозитни извори (226-231) 
52. Финансијски потенцијал банке: недепозитни извори (231-233) 
53. Кредитни послови (234-236) 
54. Врсте кредитних послова (236-238) 
55. Краткорочни банкарски пласмани (238-242) 
56. Дугорочни кредитни пласмани (243-244) 
57. Некредитни банкарски пласмани (244-245) 
58. Неутрални банкарски послови (245-246) 
59. Посредовање у платном промету (246-250) 
60. Сопствени банкарски послови (250-252) 
61. Банкарски клијенти (252-253) 
62. Банкарска тајна (254-255) 
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