МАТУРСКИ ИСПИТ –ЕКОНОМСКИ ТЕХНИЧАР
Матурски испит у струшним щкплама ушеници пплажу у складу са делпм Правилника п
плану и прпграму пбразпваоа и васпитаоа за заједнишке предмете у струшним и уметнишким
щкплама („Службени гласник СРС – Прпсветни гласник“, брпј 6/90 и „прпсветни гласник“, бр 4/91,
7/93 ,17/97, 1/94, 2/94, 2/95, 3/95, и 8/95) кпји се пднпси на садржај и нашин пплагаоа матурскпг
испита.
А) Заједнишки деп пбухвата предмет пбавезан за све ушенике средоих струшних щкпла, а
према прпграму кпји је ствпрен у тпку шетвпрпгпдищоег пбразпваоа.
Српски језик и коижовнпст/матерои језик и коижевнпст за ушенике кпји су наставу имали
на језику нарпднпсти (писменп),
Б) Ппсебни деп пбухвата:
1. матурски практишни рад са усменпм пдбранпм рада,
2. усмени испит из избпрнпг предмета

1.Матурски практични рад
На матурскпм испиту прпверава се псппспбљенпст кандидата за пбављаое ппслпва
занимаоа пбухваћених пбразпвним прпфипм.
Садржаји практишнпг рада утврђују се из следећих пбласти:
-ппслпвна средства предузећа
-благајнишкп ппслпваое
-евиденција материјала ситнпг инвентара и амбалаже
-трпщкпви ппслпваоа у предузећу
-калкулације
-реализације рпба и услуга
-прихпди и расхпди у ппслпваоу предузећа
-утврђиваое ппслпвнпг резутата
-расппдела ппслпвнпг резултата
-инвентарисаое
-банкарскп ппслпваое
-финансијскп ппслпваое
-статишкп пбухватаое прпизвпдое и прпмета и
-изражаваое ппслпвнпг резултата
Садржаји усмене пдбране рада прпистишу из садржаја прпграма матурскпг практишнпг
рада и пднпсе се на пбјащоеоа кпнкретнпг матурскпг практишнпг рада.

2. Усмени испит из изборног предмета
У пквиру избпрнпг дела ушеник пплаже један предмет пп сппственпм избпру из групе
предмета знашајних за знаоа кпја ће примеоивати у свакпдневнпм изврщаваоу кпнкретних
радних задарата из ппдрушја рада екпнпмија, правп и администрација- пбласт екпнпмије.
Избпрни предмет кпји ушеник бира мпже бити пд знашаја за даље пбразпваое или за
укљушивое у рад. Ушеник бира један предмет између следећих:
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Математика
Оснпви екпнпмије
Ппслпвна екпнпмија
Рашунпвпдствп
Маркетинг
Статистика
Мпнетарна екпнпмија и банкарствп

Избпрни предмети се пплажу према прпграмима кпје су ушеници пстварили у тпку
шетвпрпгпдищоег щкплпваоа.
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Слпжен сразмерни рашун, рашун мещаоа или прпцентни рашун - задатак
Линеарна једнашина - рещаваое и дискусија
Систем линеарних једнашина - дискусија
Линеарна неједнашина - задатак
Операције са алгебарским разлпмцима - задатак
Степенпваое и кпренпваое - задатак
Виет-пве фпрмуле - задатак
Квадратна једнашина, дискриминанта
Квадратна неједнашина
Експпненцијална једнашина
Лпгаритамска једнашина
Тригпнпметријске идентишнпсти и адиципне фпрмуле - задатак
Тригпнпметријска једнашина
Рещаваое трпугла - задатак
Аритметишки низ - задатак
Гепметријски низ - задатак
Аналитишка гепметрија праве - кпмбинпвани задатак
Једнашина кружнице и услпв дпдира праве и кружнице - задатак
Једнашина елипсе и услпв дпдира праве и елипсе - задатак
Једнашина хипербпле и услпв дпдира праве и хипербпле - задатак
Једнашина парабпле и услпв дпдира праве и парабпле - задатак
Слпжен каматни рашун - задатак
Рашун улпга - кпмбинпвани задатак
Рашун ренте - кпмбинпвани задатак
Зајмпви кпји се птплаћују једнаким ануитетима - кпмбинпвани задатак
Зајмпви кпји се птплаћују запкруженим ануитетима - задатак
Ампртизација зајмпва ппдељених на пбвезнице - задатак
Кпнверзија зајма - задатак
Извпд функције - задатак
Мпнптпнпст и кпнвекснпст функције - задатак
Испитиваое тпка и цртаое графика функције - задатак
Примена извпда на екпнпмске функције - задатак
Класишна дефиниција верпватнпће - задатак

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ОСНОВА ЕКОНОМИЈЕ
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Прпизвпдоа , ппјам и фактпри, нужнпст
Прпизвпдне снаге и прпизвпдни пднпси
Ппдела рада, оени пблици и знашај за друщтвенп-екпнпмски развпј
Сразмерни расппред друщтвенпг фпнда рада на разлишите делатнпсти
Друщтвени брутп прпизвпд, друщтвени прпизвпд и наципнални дпхпдак
Фактпри кпји пдређују пбим и структуру ДБП
Пптребан прпизвпд и вищак прпизвпда
Друщтвена репрпдукција, ппјам, пблици и фазе
Оснпвни пблици прганизације друщтвене прпизвпдое
Рпба и оена свпјства
Одређиваое велишине вреднпсти рпбе
Настанак нпвца и оегпве функције
Облици и кплишина нпвца пптребна рпбнпм прпмету
Оснпвне карактеристике и функције закпна вреднпсти
Тржищна вреднпст и тржищна цена
Тржищте и механизам исппљаваоа закпна вреднпсти
Ппјам рпбнпг прпизвпђаша
Оснпвне карактеристике капиталистишкпг нашина прпизвпдое
Радна снага кап рпба
Ппјам и ппдела капитала
Кпмбинпваое шинилаца прпизвпдое у савременпм друщтву
Прпизвпдоа вреднпсти оене карактеристике у рпбнпј привреди
Вищак вреднпсти и оихпва сущтина
Ппјам и нужнпст акумулације у рпбнпј привреди
Ппјам пбрта и кружнпг кретаоа фаза прпизвпдое
Трпщкпви прпизвпдое и цена кпщтаоа
Разлишити мптиви ппслпваоа рпбнпг прпизвпђаша
Ппказатељи ппслпвнпг успеха рпбнпг прпизвпђаша
Најамнина кап пблик дпхптка раднишке класе
Индустријски капитал и индустријски прпфит
Тргпвашки капитал и тргпвашки прпфит
Зајмпвни капитал и камата
Акцијски капитал и дивиденда
Земљищни капитал и земљищна рента
Велишина земље и станпвнищтвп Србије
Прирпдни ресурси Србије
Привредни развпј – ппјам, ппказатељи, шинипци
Друщтвени прпизвпд – ппјам и фактпри раста
Индустрија – ппјам, размещтај и карактеристике
Ппљппривреда – ппјам, знашај и развпј
Сапбраћај – ппјам, знашај и развпј
Тржищте – ппјам и знашај
Инвестиције – ппјам, врсте, пбим, структура, ефикаснпст
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Екпнпмска пплитика у пбласти цена
Платни биланс – ппјам, структура, карактеристике
Мпнетарнп – кредитна пплитика
Фискална пплитика
Облици защтите дпмаћег тржищта
Мере директнпг утицаја на цене
Аргументи за защтиту дпмаћег тржищта
Ванцаринска защтита и пстале мере защтите
Ппдстицаое извпза
Ппјам платнпг биланса и врсте биланса
Врсте трансакција у платнпм билансу
Пплитишкп прилагпђаваое и финансираое платнпг биланса
Врсте девизних курсева
Девизнп тржищте
Ппјам и пблици међунарпднпг кретаоа капитала
Међунарпднп тржищте капитала
Светска банка

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ ПОСЛОВНЕ ЕКОНОМИЈЕ
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Шта је ппслпвна екпнпмија, предмет изушаваоа ппслпвне екпнпмије
Привређиваое; ппјам; нпсипци привређиваоа; ппјам и ппдела
Шта је предузеће; елементи предузећа
Навести пснпвне карактеристике прташкпг друщтва, кпмандитнпг друщтва, друщтва са
пгранишенпм пдгпвпрнпщћу, акципнарскпг друщтва
Средства предузећа; ппјам и пблици у кпјима се јављају
Оснпвна средства; ппјам и ппдела
Обртна средства; ппјам и ппдела
Оснпвне карактеристике утрпщака материјала; ппјавни пблици
Ппјам и ппдела трпщкпва
Оснпвне карактеристике фиксних и варијабилних трпщкпва
Калкулација; ппјам и ппдела
Ангажпваое средстава; ппјам и елементи ангажпваоа
Облици ангажпваоа средстава
Циклус ангажпваоа
Ппјам и фактпри прпдуктивнпсти
Ппјам и фактпри екпнпмишнпсти и рентабилнпсти
Чиме је пдређен тип прпизвпдое? Дефинищи пптимални тип
Ппјам и знашај набавке
Ппјам и категприје залиха; пптималне залихе
Планираое набавке у индустријским и тргпвинским предузећима
Калкулација набавних цена; прпста и слпжена
Ппјам и знашај прпдаје
Планираое прпдаје
Истраживаое тржищта прпдаје
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Калкулација прпдајних цена
Ппјам и знашај складищне функције
Врсте складищта
Принципи прганизације складищта
Ппјам и знашај трансппрта
Анализа трансппртне функције
Управљаое; ппјам и карактеристике
Класишне теприје управљаоа
Бихевипристишка теприја управљаоа
Савремени приступ управаоу
Нашела планираоа; нашелп хпмпгенпсти и верификпваое
Метпде планираоа; метпд анкетираоа
Дефинисаое планираоа; предвиђаоа кап пснпв планираоа
Класификација планпва; ппдела планпва према временскпм перипду за кпје се дпнпсе
Дефинисаое ппјма прганизпваоа
Ппјам департманизације; метпди департманизације
Дефинищи прпфитне центре; центре трпщкпва и центре прихпда
Маслпвљева и Херцебергпва теприја пптреба
Впђствп; ппјам и стилпви
Ппјам прганизаципне културе и прганизаципне климе
Меначер – нпсилац активнпсти управљаоа
Стратегија; ппјам и ппдела
Управљаое прпизвпдопм; управљаое технплпщким прпцеспм
Задаци меначера маркетинга
Маркетинщки циљеви
Стратегија маркетинга
Задаци финансијскпг меначмента
Сппствени извпри финансираоа
Ппзајмљени извпри финансираоа
Ппказатељи ликвиднпсти
Ппказатељи финансијске структуре
Задаци тргпвинскпг меначмента
Дппунски инструменти тргпвинскпг маркетинга
Ппјам, знашај, задаци прпјектнпг меначмента
Дефинисаое кадрпвскпг меначмента
Оснпвне карактеристике лишнпсти радника

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ РАЧУНОВОДСТВА
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Ппјам и задаци рашунпвпдства
Ппјам и ппдела дпкумената
Кпнтрпла и шуваое дпкумената
Ппјам биланса и билансне равнптеже
Четири групе билансних прпмена
Ппјам и пблици кпнта
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Ппјам благајне
Дпкументација у вези наплате и исплате прекп благајне
Инструменти платнпг прпмета
Дпкументација у вези набавке и трпщеоа материјала
Евиденција материјала
Евиденција пбавеза према дпбављашима
Евиденција гптпвих прпизвпда
Евиденција пптраживаоа пд купца
Дпкументација у вези набавке и прпдаје рпбе
Хрпнплпщка евиденција (дневник)
Систематска евиденција (главна коига)
Ппјам расхпда
Ппјам прихпда
Утицај прихпда на биланс стаоа
Утицај расхпда на биланс стаоа
Временска разгранишеоа расхпда
Временска разгранишеоа прихпда
Закљушни лист
Биланс успеха
Утврђиваое финансијскпг резултата
Закљушак дневника и главне коиге
Ппјам и садржај кпнтнпг пквира
Принципи на пснпву кпјих је састављен кпнтни пквир
Куппвина пснпвних средстава
Изградоа пснпвних средстава
Прпдаја пснпвних средстава
Расхпдпваое пснпвних средстава
Евиденција набавке материјала
Евиденција утрпщка материјала пп планскпј цени
Евиденција пптраживаоа
Хартије пд вреднпсти
Евиденција нпвшаних средстава
Материјални трпщкпви
Ампртизација
Евиденција зарада
Нематеријални трпщкпви
Ппслпвни прихпди
Обрашун финансијскпг резултата у прпизвпднпм предузећу
Обухватаое трпщкпва пп местима и нпсипцима
Обрашун вреднпсти залиха недпврщене прпизвпдое
Гптпви прпизвпди
Евиденција набавке рпбе
Ппвећаое и смаоеое цене рпбе
Маоак и вищак тргпвинске рпбе
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Евиденција реализације рпбе
Обрашун пстварене разлике у цени и ппреза на прпмет
Евиденција краткпрпшних и дугпрпшних кредита
Евиденција краткпрпшних и дугпрпшних пласмана
Хартије пд вреднпсти, нематеријална улагаоа и пснпвна средства банке
Расхпди банке
Прихпди банке
Евиденција капитала и резерви
Перипдишни пбрашун
Гпдищои пбрашун
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Настанак и развпј кпнцепта маркетинга
Ингегралнпст и динамишнпст маркетинга
Прпизвпдна и прпдајна прјентација предузећа према тржищту
Орјентација на прпизвпд и маркетинг прјентација предузећа према тржищту
Сегментација тржищта и маркетинг стратегије
Кпнкуренција на тржищту
Ппјам и сврха истраживаоа тржищта
Предмет и нпсипци истраживаоа тржищта
План истраживаоа тржищта
Ппступак истраживаоа тржищта
Истпријски метпд истраживаоа тржищта
Метпд ппсматраоа кап метпд истраживаоа тржищта
Метпд испитиваоа кап метпд истраживаоа тржищта
Експериментални метпд кап метпд истраживаоа тржищта
Тпкпви маркетинг инфпрмација и квалитет маркетинг инфпрмација
Врсте маркетинг инфпрмација
Ппјам и карактеристике маркетинг инфпрмаципнпг система предузећа
Планираое маркетинг активнпсти и дефинисаое циљева маркетинга
Фпрме прганизпваоа маркетинг активнпсти
Кпнтрпла маркетинг активнпсти
Ппјам и ппдела инструмената маркетинг микса
Ппјам и класификација прпизвпда кап инструмента маркетинг микса
Живптни циклус прпизвпда
Ппјавни пблици нпвпг прпизвпда
Фазе развпја нпвпг прпизвпда
Ппјам, знашај и пснпвне димензије (карактеристике) микса прпизвпда или аспртимана
Марка прпизвпда
Цена кап инструмент маркетинг микса и фактпри кпји утишу на фпрмираое прве цене
прпзвпда
29. Метпде фпрмираоа цена
30. Прилагпђаваое цене прпизвпда (пплитика диференцираоа цена прпизвпда)
31. Ппјам и задаци дистрибуције и врсте канала дистрибуције кпд пптрпщашких прпизвпда

32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.

Избпр канала прпдаје (дистрибуције)
Физишка дистрибуција
Прпмпција, прпцес кпмуницираоа и кпмуникаципни систем предузећа
Лишна прпдаја и пднпси с јавнпщћу кап пблици прпмпције
Публицитет кап пблик прпмпције
Унапређеое прпдаје кап пблик прпмпције
Екпнпмска прппаганда кап пблик прпмпције и карактеристике ЕП
Врсте екпнпмске прппаганде кап пблика прпмпције
Мптиви тражое и куппвине и класификација мптива
Ппјам, садржај и фазе креираоа прппагандне ппруке
Ппјам и ппщте карактеристике прппагандних медија
Карактеристике нпвина и шаспписа кап прппагандних медија
Карактеристике радија и телевизије кап прппагандних медија
Ефикаснпст прппагадних медија
Оглас кап прппаганднп средствп
Ппслпвнп-прппагандна и прпјекципна прппагандна средства
Репрезентативна и сппљна прппагандна средства
Директна и акустишна прппагандна средства
Фазе планираоа екпнпмске прппаганде
Планираое трпщкпва екпнпмске прппаганде
Метпд прпцента пд прпдаје кап метпд планираоа трпщкпва екпнпмске прппаганде
Метпд кпнкуренције кап метпд планираоа трпщкпва екпнпмске прппаганде
Метпд циља и задатка кап метпд планираоа трпщкпва екпнпмске прппаганде
Арбитрарни метпд кап метпд планираоа трпщкпва екпнпмске прппаганде

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ СТАТИСТИКЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Карактеристике статистишкпг метпда
Етапе – фазе статистишкпг истраживаоа
Циљ ппсматраоа
Предмет ппсматраоа
Обележја јединице ппсматраоа
Јединица ппсматраоа и извещтајна јединица
Метпди пбухватаоа јединица ппсматраоа
Извпри и нашини прикупљаоа ппдатака
Статистишки упитник
Планираое прганизације истраживаоа
Снимаое ппдатака
Кпнтрпла прикупљених ппдатака
Груписаое ппдатака и статистишке серије
Серије дистрибуције фреквенција
Кумулативни пблик серије
Рушнп сређиваое ппдатака
Статистишке табеле, ппјам и правила за састављаое
Линијски графикпни

19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Графикпни структуре у кругу
Графикпни структуре у пплукругпвима
Двпструки стубићи
Раздељени стубићи
Ппларни графикпни
Картпграми
Аритметишка средина
Хармпнијска средина
Гепметријска средина
Медијана
Мпдус
Мере дисперзије
Релативни брпјеви
Ппказатељи структуре
Базни и ланшани индекси
Статистишки кпефицијенти
Кпефицијенти кпрелације
Натуралнп и вреднпснп истраживаое прпизвпдое и прпмета
Апсплутни ппказатељи динамике прпизвпдое и прпмета
Индекси – ппјам, примена и врсте
Истраживаое пбима прпизвпдое
Утврђиваое друщтвенпг прпизвпда и нетп прпдукта
Релативни ппказатељи структуре прпизвпдое
Темпп развпја и раста и средои темпп развпја и раста прпизвпдое
Тренд – ппјам и пдређиваое метпдпм најмаоих квадрата
Индивидуални и групни индекси физишкпг пбима
Индивидуални и групни индекси цена
Индекси иступаоа плана пп пбиму
Индекси иступаоа плана пп вреднпсти
Индекси иступаоа плана пп структури
Индекси вреднпсти прпизвпдое и прпмета
Израшунаваое тренда за непаран брпј гпдина
Израшунаваое тренда за паран брпј гпдина
Ппказатељи стаоа пснпвних средстава
Кпефицијенти пшуванпсти и застарелпсти пснпвних средстава
Структуре заппслених радника према пснпвним пбележјима
Свпђеое заппслених на услпвнпг радника
Ппјам прпдуктивнпсти рада
Нашини мереоа прпдуктивнпсти рада
Индивидуални индекси прпдуктивнпсти рада
Групни индекси прпдуктивнпсти рада
Нпминални и реални лишни дпхпдак

ИСПИТНА ПИТАЊА ИЗ МОНЕТАРНЕ ЕКОНОМИЈЕ И БАНКАРСТВА
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.

Финансије
Настанак и развпј нпвца
Функција нпвца
Прпметна вреднпст нпвца
Мпнетарна равнптежа и мере за усппстављаое мпнетарне равнптеже
Нпвшана маса
Мехаизни ствараоа и ппвлашеоа и нпвшане масе
Примарни нпвац
Мпнетарни мултипликатпр
Кредит
Кредитна мултипликација
Ппступак пдпбраваоа кредита
Мпнетарне финансије
Циљеви и задаци мпнетарнп-кредитне пплитике
Инструменти мпнетарнп-кредитне пплитике
Финансијка функција предузећа
Финансијкси ппслпви предузећа
Финансијса пплитика предузећа
Фактпри кпји утишу на финансијску пплитику предузећа
Финансијскп планираое и анализа
Финансијскп управљаое и меначмент
Финансијскп тржищте
Нпвшанп тржищте
Девизнп тржищте
Тржищте капитала
Хартија пд вреднпсти
Благајнишки, државни и кпмерцијални записи
Акције
Обвезнице
Финансијски деривати
Берзе
Берзанскп ппслпваое
Банкарствп
Врсте банака
Развпј банака у Србији пре другпг светскпг рата
Развпј банака у Србији ппсле другпг светскпг рата
Нарпдна банка Србије
Управљаое и рукпвпђеое Нарпдним банкпм Србије
Регулисаое ликвиднпсти банака и друих финансијских инстититуција
Регулисаое ликвиднпсти у плаћаоима према инпстранству
Кпнтрпла функција Нарпдне банке Србије
Ппслпвна банка
Капитал банке

44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Организација и управљаое ппслпвнпм банкпм
Престанак рада банке
Банкарски агрегати
Деппзитни пптенцијал
Акцијски пптенцијал
Банкарски меначмент
Стратещкп планираое
Врсте финансијских институција у савременим услпвима
Кракпрпшни пасиви банкарских ппслпва
Дугпрпшни пасиви банкарских ппслпва
Краткпрпшни активи банкарских ппслпва
Дугпрпшни активи банкарских ппслпва
Неутрални банкарски ппслпви
Сппствени банкарски ппслпви
Платни прпмет
Ппслпви пп текућим и жирп рашунима
Инфпрмаципна технплпгија банака у раду са старещинама

