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

Попуњава испитна комисија
СКАЛА ЗА ПРЕВОЂЕЊЕ БОДОВА У УСПЕХ
Постигнут број бодова

Успех

до 50

недовољан (1)

50,5 – 63

довољан (2)

63,5 – 75

добар (3)

75,5 – 87

врло добар (4)

87,5 - 100

одличан (5)

ПОСТИГНУТ
БРОЈ БОДОВА

ОЦЕНА

_______________(

Датум прегледа теста:

______________________

)

Чланови испитне комисије:
1.
2.
3.

УПУТСТВО ЗА РАД
• Тест који треба да решите има 50 задатака. За рад је предвиђено 120 минута.
• Сваки задатак пажљиво прочитајте, размислите о томе шта се у задатку тражи и
пратите упутства о начину на који треба да га решите (заокруживање,
повезивање, дописивање и друго).
• Задатке решавајте хемијском оловком. Током рада можете да користите графитну
оловку и гумицу. Пре него што предате тест, проверите своје одговоре још једном,
а затим оне одговоре који су написани графитном оловком подебљајте хемијском.
Одговор који је написан само графитном оловком неће бити признат, као ни
одговор који је прецртан или исправљен хемијском оловком. Уколико се у задатку
тражи и приказ поступка рада, потребно је да и њега испишете хемијском
оловком.
• Важно је да пажљиво одговарате на питања јер сваки нетачан одговор (део
одговора) доноси 0 бодова за задатак у целини.
• Ако решавање задатака завршите раније, предајте тест и тихо изађите да се не би
ометао рад других.

Желимо Вам много успеха у раду!

ЗАВОД ЗА УНАПРЕЂИВАЊЕ ОБРАЗОВАЊА И ВАСПИТАЊА
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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

2.

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

набавља и продаје на тржишту
запошљава радну снагу
је у њему спроведена подела рада
су резултати рада готови производи и услуге

/

1

/

1

/

1

/

1

/

1

У предмету који носи деловодни број 01-222/1-2014. број ``/1 `` означава :
1.
2.
3.
4.

7.

1

Мимика и гестикулација сврставају се у:
1. присилне радње
2. вербалну комуникацију
3. невербалну комуникацију

6.

/

Предузеће је основни субјект тржишне привреде јер:
1.
2.
3.
4.

5.

трошак превоза код набавке материјала
трошак монтаже основних средстава
интерни обрачун код продаје робе
обрачунати трошак електричне енергије за наредни месец
исплата нето зараде

Предузеће је организациона целина јер:
1.
2.
3.
4.

4.

1

У класи 5 се евидентира:
1.
2.
3.
4.
5.

3.

/

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

Значај образаца (формулара) је у:
1.
2.
3.
4.

у организацији канцеларијских послова
у рационализацији канцеларијских послова
у усложњавању канцеларијских послова
у реорганизацији канцеларијских послова
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8.

Службено лице општине Звездара у поступку који води:
1. може ускратити сведочење на поједина питања
2. не мора ништа да каже
3. не може бити сведок

9.

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.
2.
3.
4.

10.

месец дана
два месеца
три месеца
четири месеца

Синиша Мирковић, запослен на радном месту диспечара у компанији „Ласта“д.о.о.
Београд, распоређен је да ради на исто радно место али 40 км.од досадашњег
радног места.
Да ли за предвиђени премештај треба да се изради анекс уговора o раду:
1.
2.
3.
4.
5.

11.

1

/

1

/

1

/

2

/

2

не, за дату ситуацију не треба анкес уговора о раду да се ради
да, али није обавезно
да, обавезно
не, ако запослени инсистира морам га урадити
не, мада опреза ради могу га урадити

Колега Ти се жали на емоционалну исцрпљеност, замор и депресију. Има
негативан став према надређенима и радном месту. Сумња у смисао и квалитет
сопственог рада.
Анализом жалби колеге, препознајеш знаке:
1.
2.
3.
4.

/

незадовољства послом
изгарања на послу
психосоматског обољења
мобинга

У следећим задацима заокружити бројеве испред тражених одговора
12.

Искоришћени каса сконто одобрен купцу:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

повећава потраживање;
смањује потраживање;
повећава обавезу;
смањује обавезу;
представља расход;
представља приход.
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13.

Обртна средства у облику ствари могу бити:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

14.

средства у технолошком поступку
средства посебних намена
сопствена
пословна средства
туђа

/

2

ако је реч о новом предмету за који немамо евиденцију.
ако је реч о пошти примљеној на личност.
ако на писму нема адресе пошиљаоца.
ако је писмо примљено као препоручено.
ако је у питању пошиљка из иностранства.
ако је реч о луксузној коверти.

/

2

/

2

/

2

На које од наведених чинилаца процеса рада у канцеларији не утичу климатски
услови:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

17.

2

Приликом пријема поште коверат се по правилу не улаже у омот списа. Међутим,
постоје и изузеци, а то су:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

16.

/

Према намени средства привредног друштва могу бити:
1.
2.
3.
4.
5.

15.

материјал
аванс
новац у благајни
готови производи
лиценца
хартије од вредности

референта у служби
сијалице и лампе
радни сто и орман
близину градилишта
обрасце и коверте
штампач и камеру

Милка Стошић је трудна. Она и њен супруг раде у истој компанији. Траже
информације о својим правима по основу трудноће.
Које информације које може добити супруг Милке Стошић, а односе се на право
оца на породиљско одсуство су тачне ?
1. отац може користи наведена права истовремено са мајком када јој отпочне
породиљко одсуство
2. отац нема право на породиљко одсуство и одсуство ради неге детета
3. отац може користи наведена права када мајка напусти дете
4. отац може користи наведена права уколико се роди мртво дете
5. отац може користи наведена права када мајка тешко оболи
6. отац не може користи наведено право уколико мајка није у радном односу
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18.

У остале врсте канцеларијског потрошног материјала се убрајају:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Штампач
Тастатура
Видео бим
Печатни восак
Фасцикле и регистратори
Скенер
Дискете и дискови

/

3

/

1

/

1

/

2

Допунити следеће реченице и табеле
19.

Ако је набавна вредност основног средства једнака садашњој вредности, износ
амортизоване вредности је __________.

20.

21.

У својој занатској радњи кројач помоћу маказа, конца и шиваће машине прерађује
платно у одело. У овом случају постоји ______________ усклађеност између
елемената производње.

За ПД ''Вишња” д.o.o. Вршац је попуњена и предата ПП ПДВ.
ПП ПОРЕЗА НА ДОДАТУ ВРЕДНОСТ
ЗА ПЕРИОД ОД 01. 01. ДО 31. 01.
Износ накнаде
без ПДВ

I. ПРОМЕТ ДОБАРА И УСЛУГА
3.

8.

Промет добара и услуга по општој
стопи
II. ПРЕТХОДНИ ПОРЕЗ

20...
(година)
ПДВ

03

22.700 103

4.540

Претходни порез, осим претходног
08
пореза са ред. бр. 6. и

41.250 108

8.250

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

Број конта

Дневник
Опис
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22.

Пошто се количина новог знања повећава великом брзином постојећа знања
застаревају, решење за то је __________________________________.

23.

2

/

2

/

2

/

2

Телесне болести које су последица стреса и појачане емоционалне узбуђености
називају се ________________________________.

24.

/

Протић Саша је 16.03.2007. грађевинској инспекцији у Сурчину, поднео захтев за
надоградњу објекта, али му грађевинска инспекција није одговорила у прописаном
року.Са

становишта

управног

права

ова

управна

____________________________________________

те

ствар

Саша

има

је

решена
право

да

____________________ .

25.

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.
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26.

У књиговодство ПД ''Марино“ д.о.о. Сомбор је стигао извод банке који треба
прокњижити на контима главне књиге.
ЗАДУЖЕЊЕ
ПД ''Сил“ Сомбор
ПД “Белтас“ Сомбор
Исплата готовине
Банка Интеса
провизија

ОДОБРЕЊЕ
25.000

/

3

/

4

/

2

9.00
5.000
100

241- Текући рачун
500.000

435- Добављачи у земљи
31.000

2419- Прелазни рачун

204- Купци у земљи
25.000

5.000

553- Трошкови платног
промета

27.

Бројеве испред животних ситуација уписати у табелу да тачно означава основ за
одређени вид зараде или новчане накнаде.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

рад за Нову годину
не ради се због налога инспекције услед необезбеђених машина
коришћење боловања
годишњи одмор
службено путовање у земљи
прековремени рад
одазивање на позив државног органа
рад за дан државности
смештај и исхрана за рад и боравак на терену
долазак и одлазак са посла

увећана зарада

накнада зарада

накнада трошкова

У следећим задацима сажето написати одговор
28.

Навести најмање пет критеријума на основу којих се састанци могу поделити.
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29.

Радник Мирко Кокотовић, запослен на стругу у дрвној компанији „Ломико“ д.о.о.
Зрењанин повредио се на раду. Успаничени шеф производње помиње ти
различите инспекције које треба звати: санитарну, ветеринарску, грађевинску,
инспекцију рада.

/

2

/

2

/

2

/

2

У односу на наведену ситуацију навести која је инспекција стварно надлежна и
треба је звати а која инспекција је месно надлежна:

30.

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.

31.

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.

32.

Возач привредног друштва „Штикла“д.о.о. Сврљиг, возећи службени аутомобил у
току радног времена, изазвао је судар дана 07.05.текуће године, услед чега је
наступила велика материјална штета на возилу. Утврђено је да је крив возач
привредног друштва, јер је у тренутку судара разговарао мобилним телефоном.
Навести према којим законским условима је возач одговоран
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33.

34.

Сташа Марић се након економског факултета запослила у рачуновдственој
агенцији „Ракон“ где је била 4 месеца радећи као приправник на радном месту –
рачуновођа. Након 4 месеца отишла је у другу рачуноводствену агенцију на исто
радно место због боље плате. Интересује је шта ће бити са њеним приправничким
стажом, те пита тебе који радиш у агенцији „Ракон“ као пословни администратор.

2

/

3

/

3

/

1

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.

35.

/

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

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат
36.
Момир Ставрић ради у привредном друштву «Гоник»д.о.о. Београд од 12.03.2008.
године. Директор га шаље на сајам технике у Америку. За добијање визе потребно
је да достави потврду о радном стажу у компанији. Момир тражи да му се изда
потврда 21.05.2015. године јер сутрадан треба да се јави у Америчку амбасаду.
Колико радног стажа има Момир у привредном друштву «Гоник»д.о.о. Београд
који ћеш му уписати у потврду?
Простор за рад

Момир има ____ година ___ месеци ____ дана радног стажа у привредном
друштву «Гоник»д.о.о. Београд

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

Страна 8 од 13

37.

Радник продајне службе ПД ''Универзум“ д.о.о. Јагодина.
Мишић Петар, је био на службеном путу од 15. 04. тек. год. од 7 часова до 17. 04.
тек. год. до 22 часа. Радник је путовао аутобусом. Цена повратне аутобуске карте
износи 1550,00 динара. Висина дневнице износи 2100,00 динара. Пре пута
раднику је исплаћена аконтација у износу од 8000,00 динара.
Израчунај износ по путном рачуну у датој ситуацији.

/

2

/

2

/

2

Простор за рад

Трошак по путном рачуну износи ________ динара.

38.

Запослен си у општој служби на пословима организације састанака, службених
путовања и семинара. Tреба да организујеш семинар у хотелу "Полет" у Бечеју у
трајању од два дана (11-12. децембар текуће године), на тему "Унапређење
продаје". Позвао си 40 учесника из различитих градова. Смештај у хотелу је на
бази полупансиона и износи од 4.200,00 динара дневно по особи. Сви учесници су
потврдили долазак сопственим превозом за 10. децембар јер семинар почиње у 8
сати.
Дана 09. 12. текуће године два учесника су отказала учешће на семинару.
На располагању ти је следећи пропагандни материјал за сваког присутног
учесника:
- роковници 450,00 дин/ком.
- хемијске оловке 25,00 дин/ком.
- дигитрони 85,00 дин/ком.
Израчунати укупне трошкове семинара који ће се одржати у хотелу "Полет"
(прикажи обрачун)
Простор за рад

Укупни трошкови семинара износе _______________ динара.

39.

Укупни извори средстава у предузећу „АБ“ износе 5.000.000,00 динара. Туђи
извори средстава износе 3.000.000,00 дин., док је сопствени капитал 2.000.000,00
динара.
Утврдити степен финансијске самосталности предузећа.
Простор за рад:

Степен финансијске самосталности предузећа „АБ“ износи ______.
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40.

У књиговодству ПД ''М&С“ д.о.о. Кикинда евидентирани су следећи подаци за два
возила:
• набавна вредност камиона ''ТАМ“ је 120.000, век трајања 10 година.
Камион је дат у употребу 01. 11. прошле године.
• набавна вредност камиона ''IVECO“ је 120.000, стопа отписа 10%. Камион
је дат у употребу 01. 03. ове године.
Израчунати годишњи трошак амортизације за наведена возила (приказати
поступак рада).

/

2

/

2

/

2

Простор за рад

Годишњи трошак амортизације за камион ''ТАМ“ износи _________ динара, а за
камион ''IVECO“ _________ динара.

41.

Цена рачунара у продавници је до 31.12.2013.год. износила 56.160 динара.
Наредног дана, на основу Закона о ПДВ промењена је пореска стопа са посебне
(8%) на општу (20%).
Израчунати нову цену рачунара у продавници, ако се остали параметри нису
мењали (приказати поступак рада).
Простор за рад

Нова цена рачунара у продавници износи _________ динара .

42.

За потребе складишта набављен је виљушкар чија је фактурна вредност
1.500.000,00 динара. Трошкови превоза износе 50.000,00 динара.
Израчунати набавну вредност виљушкара.
Простор за рад:

Набавна вредност виљушкара износи: __________________.
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43.

Oбртна средства у садашњем периоду износе 500.000,00 динара, а ПД је
остварило укупан приход у износу од 3.000.000,00.
Током наредног периода се очекује раст прихода за 500.000,00 дин.
Образложити дешавање са коефицијентом обрта услед раста прихода уз
непромењен износ обртних средстава.

/

3

/

4

/

2

Простор за рад:

Услед раста прихода за 500.000,00 динара, доћи ће до ______________ обрта са
____ на ____и ______________ трајања обрта са ____ на ____дана.

44.

Од добављача ''Жито“ а.д. примљен је рачун бр. 50 за 1.000 кг брашна ТИП 400
по 27,50 дин/кг и 1.500 кг брашна ТИП 450 по 22,00 дин/кг. Цене су са
обрачунатим ПДВ-ом по тренутно важећој посебној стопи. Примљен је и рачун
превозника бр. 13 на 6.000 дин са обрачунатим ПДВ-ом по општој стопи.
Трошкови превоза распоређују се сразмерно набављеним количинама. Маржа
за брашно ТИП 400 је 20%, а за ТИП 450 је 15%.
Саставити калкулацију продајне цене без ПДВ-а.
Простор за рад:

Р.бр.

КАЛКУЛАЦИЈА
ТИП 400 за
Елементи калкулације
1000 кг

ТИП 450 за
1500 кг

УКУПНО

Цена по кг

У следећим задацима повезати и уредити појмове према захтеву
45.

Са леве стране наведени су видови резултата производње, а са десне описи
видова резултата производње. У празно поље уписати број одговарајућег вида
резултата производње којем припада наведени опис.
1. Физички
производ
2. Вредност
производње
3. Доходак
4. Добитак

Има употребну вредност за потрошаче.
Нето ефекат пословања предузећа
Део укупног прихода који остаје након издвајања
дела укупног прихода за репродуковање
вредности утрошених средстава за производњу
Новчана накнада која се добија на тржишту за
производе или услуге
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46.

Одредити редослед активности приликом организације службеног пута ради
склапања купопродајног уговора уносећи на линије поред назива активности
бројеве од 1 до 4:

/

2

/

3

/

3

/

3

Резервација смештаја
Заказивање састанака
Евидентирање
Издавање путног налога

47.

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.
Зграда у изградњи у Нишавској улици
1. у припреми

Расходован фотокопир апарат - Самсунг

2. у употреби

Миксери за тесто - Bosh у производњи

3. у резерви

Купљени камиони које се тренутно не користе

4. неупотребљива

Рачунари у квару
Машина у монтажи

48.

Образац Архивске књиге има више колона. Одредити њихов редослед уносећи на
линије поред назива колоне бројеве од 1 до 6:
опис-класификациона ознака
рок чувања
година настанка
редни број
датум уписа
количина

49.

Са леве стране су наведене уговорне стране код уговора о осигурању, а са десне
стране њихове обавезе. На линији испред уговорних страна уписати редни број
обавезе који им одговара. Уговорној страни може одговарати више обавеза.
1.

пријављивање околности од значаја за оцену ризика

2.

обавештавање о наступелом осигураном случају

осигураник

3.

исплата накнаде из осигурања

осигуравач

4.

предаја услова осигурања

5.

плаћање премије осигурања

6.

издавање полисе осигурања
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50.

Са леве стране су наведени елементи радног односа, а са десне појмови који се
везују за те елементе. На линији испред појмова уписати редни број елемента за
који се одређени појам везује:
1. битни елементи

рад за зараду

2. општи елементи

годишњи одмор

/

3

лично вршење рада
право на боловање
везивање за радно место
долазак на посао на време
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