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Pitanja i odgovori za pripremu za polaganje ispita za
posrednike i zastupnike u osiguranju

1. Основни циљ осигурања је заштита :
а) осигураника
б) осигураника и других оштећених лица
в) осигуравача
2. Осигурање се према природи ризика дели на :
а) копнено, поморско и ваздушно осигурање
б) индивидуално (појединачно) и колективно осигурање
в) обавезно и добровољно осигурање
3. Подела на животно и неживотно осигурање је извршенa према :
а) предмету осигурања
б) начину организовања осигурања
в) начину настанка осигурања
4. Према начину настанка, осигурање се дели на :
а) копнено, ваздушно и поморско
б) животно и неживотно
в) обавезно и добровољно
5. Опште услове осигурања унапред доноси осигуравач :
а) да
б) не

6. Да ли се посебни услови осигурања односе на ризик од кога се осигурава, ствари или
лица која се осигуравају и премију која ће се плаћати :
а) да
б) не
7. Посебни услови осигурања се :
а) доносе од стране осигуравача
б) настају преговарањем уговорних страна приликом закључења уговора
в) доносе од стране надлежног државног органа
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8. Осигуравач је у обавези да осигуранику преда опште и посебне услове осигурања
приликом закључења уговора :
а) да
б) не
9. Општи услови осигурања чине саставни део уговора :
а) да
б) не
10. Општи услови осигурања измењени од стране осигуравача важе :
а) само за будуће уговоре, тj. оне који ће тек бити закључени
б) и за већ закључене и за будуће уговоре
в) само за већ закључене уговоре

Odgovori 1-10
1. б) осигураника и других оштећених лица
2. а) копнено, поморско и ваздушно осигурање
3. а) предмету осигурања
4. в) обавезно и добровољно
5. а) да
6. а) да
7. а) доносе од стране осигуравача
8. а) да
9. а) да
10. а) само за будуће уговоре, тj. оне који ће тек бити закључени

Pitanja 11-20
11. У случају неслагања неке одредбе општих или посебних услова и неке одредбе полисе
примениће се одредбе општих услова :
а) да
б) не
12. Тарифе премија прописује :
а) Народна банка Србије
б) осигуравајуће друштво
в) Удружење осигуравајућих организација
13. Бонус значи :
а) враћање извесног дела премије за остварени једногодишњи или вишегодишњи резултат
б) доплата која се зарачунава оним осигураницима који су у протеклим годинама имали
(проузроковали) одређени број штета
в) ни једно ни друго
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14. Могућност наступања догађаја је битан елемент ризика :
а) да
б) не
15. Закон о облигационим односима искључује одговорност осигурача, без могућности
супротног уговарања у случају :
а) намере или преваре уговарача осигурања, осигураника или корисника осигурања
б) намере, грубе непажње или преваре уговарача осигурања, осигураника или корисника
осигурања
в) само намере уговарача осигурања, осигураника или корисника осигурања
16. Ризик може зависити од искључиве воље заинтересованих лица :
а) да
б) не
17. Уговарач осигурања је дужан да обавести осигуравача о повећању ризика, ако је ризик
повећан неким његовим поступком :
а) без одлагања
б) у року од 7 дана
в) у року од 14 дана
18. Да ли уговарач осигурања има право да захтева одговарајуће смањење премије
уколико после закључења уговора о осигурању дође до смањења ризика :
а) да
б) не
19. Осигурана сума је битан елемент уговора код :
а) осигурања имовине
б) осигурања лица
в) код свих осигурања
20. Осигурана сума представља горњу границу обавезе осигуравача :
а) да
б) не

Odgovori 11-20
11. б) не
12. б) осигуравајуће друштво
13. в) ни једно ни друго
14 а) да
15. а) намере или преваре уговарача осигурања, осигураника или корисника осигурања
16. б) не
17. а) без одлагања
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18. а) да
19. б) осигурања лица
20. а) да

Pitanja 21-30
21. Најнижа осигурана сума код осигурања од аутоодговорности се одређује :
а) у уговору о осигурању (полиси)
б) закону
в) од стране Удружења осигуравајућих организација
22. Премија осигурања је обавеза уговарача осигурања :
а) увек
б) никад
в) само ако уговарач осигурања и осигураник нису иста лица
23. Премија осигурања мора садржати :
а) техничку премију и допринос за превентиву
б) техничку премију и режијски додатак
в) техничку премију, допринос за превентиву и режијски додатак
24. Maтематичка резерва је намењена измиривању будућих обавеза по основу осигурања
живота :
а) да
б) не
25. Резерве за изравнање ризика образују се на терет :
а) расхода друштва за осигурање
б) прихода друштва за осигурање
в) ни једно ни друго
26. Друштво за осигурање је дужно да обавештава Народну банку Србије о депоновању и
улагању слободних средстава :
а) месечно
б) тромесечно
в) шестомесечно
27. Ради обезбеђења трајног извршавања обавеза, друштво за осигурање мора имати
гарантну резерву :
а) само код животног осигурања
б) само код имовинских осигурања
в) код свих врста осигурања
28. Ако се у току истог периода осигурања догоди више осигураних случајева накнада из
осигурања се исплаћује :
а) док збир свих накнада из осигурања не достигне висину суме осигурања
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б) за сваки осигурани случај у потпуности с обзиром на целу суму осигурања, без њеног
умањења за износ раније исплаћених накнада
в) само за један осигурани случај
29. Терет доказивања осигураног случаја лежи на осигуранику или другом кориснику
oсигурања :
а) увек
б) само код имовинских осигурања
в) само код осигурања од аутоодговорности
30. Осигураник и уговарач осигурања могу бити различита лица :
а) само код животних осигурања
б) код свих врста осигурања
в) само код имовинских осигурања

Odgovori 21-30
21. б) закону
22. а) увек
23. б) техничку премију и режијски додатак
24. а) да
25. а) расхода друштва за осигурање
26. б) тромесечно
27. в) код свих врста осигурања
28. б) за сваки осигурани случај у потпуности с обзиром на целу суму осигурања, без
њеног умањења за износ раније исплаћених накнада
29. а) увек
30. б) код свих врста осигурања

Pitanja 31-40
31. Осигураник и корисник осигурања су увек иста лица :
а) да
б) не
32. У осигурању живота осигураник не мора нужно бити и осигурано лице :
а) да
б) не
33. Уколико уговарач осигурања и корисник осигурања нису иста лица премију
осигуравачу дугује :
а) корисник осигурања
б) уговарач осигурања
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в) солидарно уговарач осигурања и корисник осигурања
34. Заступник у осигурању обавља послове :
а) у туђе име и за свој рачун
б) у своје, а за туђи рачун
в) у туђе име и за туђи рачун
35. Када осигуравач овласти некога да га заступа, а не одреди обим његових овлашћења,
заступник је овлашћен да у име и за рачун осигуравача уговара измене уговора о
осигурању или продужење његовог важења :
а) да
б) не
36. Ако заступник прекорачи границе свог овлашћења, заступани одбије да одобри
прекорачење друга страна, а друга уговорна страна није знала нити је морала знати за
прекорачење овлашћења она има право да захтева штету коју је претрпeла :
а) солидарно од заступника и заступаног
б) само од заступника
в) само од заступаног
37. Ако заступник закључи уговор, на основу пуномоћја чија је важност престала, такав
уговор :
а) не везује заступаног
б) везује га само уколико друга страна није знала нити је морала знати да је важење
пуномоћја престало
в) увек везује заступаног
38. Ако је уговорено да се премија плаћа приликом закључења уговора, обавеза
осигуравача да исплати накнаду или своту одређену уговором почиње :
а) у моменту закључења уговора
б) наредног дана од дана уплате премије
в) у року од седам дана
39. Посредник у осигурању :
а) закључује уговоре у име и за рачун једне од уговорних страна
б) доводи у везу лица која желе да закључе уговор
в) и једно и друго
40. Посредник може истовремено посредовати за обе уговорне стране :
а) да
б) не

Odgovori 31-40
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31. б) не
32. а) да
33. б) уговарач осигурања
34. в) у туђе име и за туђи рачун
35. а) да
36. а) солидарно од заступника и заступаног
37. б) везује га само уколико друга страна није знала нити је морала знати да је важење
пуномоћја престало
38. б) наредног дана од дана уплате премије
39. б) доводи у везу лица која желе да закључе уговор
40. б) не

Pitanja 41-50
41. Заступник у осигурању може обављати послове заступања :
а) само за једно друштво за осигурање
б) за више друштава за осигурање, уз њихову писмену сагласност
в) за више друштава за осигурање
42. Уз послове заступања у осигурању заступник у осигурању може обављати и послове
саветовања и помоћи у обради штета и процени ризика и штета :
а) да
б) не
43. Заступник у осигурању је дужан да новчана средства и остале инструменте плаћања и
обезбеђења плаћања, која је наплатио, односно преузео од осигураника, односно
уговарача осигурања, у име и за рачун друштва за осигурање, уплати у корист истог :
а) истог дана
б) најкасније у року од три дана од дана наплате и преузимања
в) најкасније наредног дана од дана наплате и преузимања
44. Према Закону о облигационим односима посредник стиче право на провизију :
а) у моменту закључења уговора
б) у моменту извршења уговора
в) у зависности од врсте осигурања
45. Друштво за посредовање у осигурању :
а) може обављати послове заступања у осигурању
б) не може обављати послове заступања у осигурању
в) може под одређеним условима
46. Агенција за пружање других услуга у осигурању поред осталог се може бавити и
посредовањем и заступањем у осигурању :
а) да
б) не
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47. Према Закону о осигурању физичко лице као предузетник се може бавити :
а) само заступањем у осигурању
б) само посредовањем у осигурању
в) и заступањем и посредовањем у осигурању
48. Заступник у осигурању (предузетник) мора увек имати на рачуну :
а) 1000 евра у динарској противвредности
б) 1500 евра у динарској противвредности
в) не постоји законски минимум
49. Уговор о осигурању је :
а) двострано обавезан уговор
б) једнострано обавезан уговор
в) ни један ни други
50. Уговор о осигурању је комутативни уговор :
а) да
б) не

Odgovori 41-50
41. б) за више друштава за осигурање, уз њихову писмену сагласност
42. а) да
43. в) најкасније наредног дана од дана наплате и преузимања
44. а) у моменту закључења уговора
45. в) може под одређеним условима
46. б) не
47. а) само заступањем у осигурању
48. б) 1500 евра у динарској противвредности
49. а) двострано обавезан уговор
50 а) да

Pitanja 51-60
51. Уговор о осигурању је :
а) формалан уговор без изузетака
б) формалан уговор са изузецима
в) није формалан, већ консесуалан уговор
52. Полиса осигурања мора садржати суму осигурања или да је осигурање неограничено :
а) увек
б) само код животног осигурања
в) само код имовинског осигурања
53. Полиса може бити привремено замењена листом покрића :
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а) да
б) не
54. Полиса мора садржати датум издавања и потписе уговорних страна :
а) да
б) не
55. Уговорни однос из осигурања може настати самим плаћањем премије :
а) да
б) да, ако је предвиђено у условима осигурања
в) не
56. Полиса представља једини доказ о закљученом уговору о осигурању :
а) да
б) не
57. У случају несагласности одредби полисе и уговора о осигурању примењује се уговор о
осигурању :
а) да
б) не
58. Полиса осигурања може бити дата у залогу :
а) да
б) не
59. Ако рок трајања осигурања није одређен уговором, свака страна може раскинути
уговор са даном доспелости премије :
а) усменим путем
б) писменим путем најкасније три месеца пре доспелости премије
в) писменим путем најкасније месец дана пре доспелости премије
60. У погледу почетка дејства уговора о осигурању :
а) увек се примењује Закон о облигационим односима
б) примењује се Закон о облигационим односима, ако уговорне стране другачије не
уговоре
в) увек се примењују општи услови осигурања

Odgovori 51-60
51. а) формалан уговор без изузетака
52. в) само код имовинског осигурања
53. а) да
54. а) да
55. б) да, ако је предвиђено у условима осигурања
56. б) не
57. а) да
58. а) да
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59. б) писменим путем најкасније три месеца пре доспелости премије
60. б) примењује се Закон о облигационим односима, ако уговорне стране другачије не
уговоре

Pitanja 61-70
61. У погледу почетка дејства уговора о осигурању :
а) увек се примењује Закон о облигационим односима :
б) примењује се Закон о облигационим односима, ако уговорне стране другачије
не уговоре
в) увек се примењују општи услови осигурања
62. До прећутног продужења уговора не може доћи уколико то није предвиђено у општим
условима осигурања или у полиси посебном клаузулом :
а) да
б) не
63. Осигуравач је обавезан да прихвати понуду за закључење уговора :
а) увек, ако је понуда у складу са условима под којима он врши предложено осигурање
б) само уколико у одређеном року не одбије понуду која не одступа од услова под којима
oн врши предложено осигурање
в) никад
64. У погледу општих и посебних услова осигуравач је дужан :
а) да уговарачу осигурања преда њихов текст, ако ти услови нису штампани на самој
полиси
б) да упозори уговарача осигурања да су општи и посебни услови саставни део уговора и
да то обавештење констатује на полиси
в) и једно и друго
65. Када се догоди осигурани случај, осигуравач је дужан да исплати накнаду или своту
одређену уговором у уговореном року који не може бити краћи од 14 дана од :
а) дана настанка осигураног случаја
б) од дана од када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио,
односно од дана када је утврђено постојање његове обавезе и њен износ
в) од дана од када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио, без
обзира када је утврђено постојање његове обавезе и њен износ
66. Осигуравач је дужан да накнади осигуранику трошкове који су проузроковани
разумним покушајем да се отклони непосредна опасност наступања осигураног случаја,
као и покушајем да се ограниче његове штетне последице :
а) увек
б) cамо ако су ти покушаји имали успеха
в) nикад
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67. Против захтева доносиоца полисе, као и захтева било ког другог лица које се на њу
позива, осигуравач може истаћи све приговоре које има у вези са уговором према лицу са
којим је закључио уговор о осигурању :
а) да
б) не
68. Ако је уговарач осигурања, осигураник или корисник изазвао осигурани случај
намерно или преваром осигуравач :
а) није обавезан ни на каква давања, сем ако уговором о осигурању није супротно
предвиђено
б) није обавезан ни на каква давања
в) обавезан је али има право регреса
69. На захтев уговарача осигурања живота закљученог за цео живот осигураника,
осигуравач је дужан исплатити му откупну вредност полисе, ако су до тада плаћене барем
а) две годишње премије
б) три годишње премије
в) четири годишње премије
70. Осигуравачево право да захтева поништење уговора о осигурању, ако је уговарач
осигурања намерно учинио нетачну пријаве или намерно прећутао неку околност такве
природе да осигуравач не би закључио уговор да је знао за право стање ствари, престаје
ако он у року од :
а) три дана од дана сазнања за нетачност пријаве или за прећуткивање не изјави
уговарачу осигурања да намерава користити то право
б) седам дана од дана сазнања за нетачност пријаве или за прећуткивање не изјави
уговарачу осигурања да намерава користити то право
в) четрнаест дана од дана сазнања за нетачност пријаве или за прећуткивање не
изјави уговарачу осигурања да намерава користити то право

Odgovori 61-70
61.а) да
62. б) само уколико у одређеном року не одбије понуду која не одступа од услова под
којима он врши предложено осигурање
63. в) и једно и друго
64. б) од дана од када је осигуравач добио обавештење да се осигурани случај догодио,
односно од дана када је утврђено постојање његове обавезе и њен износ
65. а) увек
66. а) да
67. б) није обавезан ни на каква давања
68. б) три годишње премије
69. а) три дана од дана сазнања за нетачност пријаве или за прећуткивање не изјави
уговарачу осигурања да намерава користити то право
70. в) или једно или друго, по свом избору

www.registracija-vozila.rs

Pitanja 71-80
71. Премија се плаћа у уговореним роковима, а ако треба да се исплати одједном, плаћа се
приликом закључења уговора :
а) да
б) не
72. Осигуравач је дужан да прими исплату премије :
а) само од уговарача осигурања
б) од сваког лица
в) од сваког лица које има правни интерес да она буде плаћена
73. Код осигурања живота осигуравач нема право да наплату доспеле премије тражи
судским путем :
а) да
б) не
74. Уколико дође до повећања ризика, па осигуравач предложи осигуранику нову (већу)
стопу премије, уговор престаје по самом закону :
а) уколико уговарач осигурања не пристане на нову стопу премије у року од седам дана
од пријема предлога нове стопе
б) уколико уговарач осигурања не пристане на нову стопу премије у року од четрнаест
дана од пријема предлога нове стопе
в) уколико уговарач осигурања не пристане на нову стопу премије у року од тридесет
дана од пријема предлога нове стопе
75. Уколико је дошло до повећања ризика у тој мери да осигуравач не би закључио уговор
да је такво стање постојало у моменту његовог закључења, он може раскинути уговор :
а) да
б) не
76. У осигурању имовине осигураник је обавезан да пријави осигурани случај одмах, без
одлагања, а најкасније у року од :
а) једног дан по сазнању
б) три дана по сазнању
в) седам дана по сазнању
77. Осигураник губи права из уговора о осигурању уколико пропусти рокове за пријаву
осигураног случаја, ако је то предвиђено самим уговором о осигурању :
а) да
б) не
78. Уговарач осигурања може закључити уговор о осигурању у своје име и за свој рачун, у
своје име, а за туђ рачун и у туђе име и за туђи рачун :
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а) да
б) не
79. Премију код осигурања за туђ рачун осигуравачу дугује :
а) корисник осигурања
б) уговарач осигурања
в) солидарно корисник осигурања и уговарач осигурања
80. Да ли уговарач осигурања, код осигурања за туђ рачун може вршити права из
oсигурања, без пристанка лица чији је интерес осигуран и коме та права припадају :
а) не може
б) може
в) може, али само ако држи полису

Odgovori 71-80
71. а) да
72. в) од сваког лица које има правни интерес да она буде плаћена
73. а) да
74. б) уколико уговарач осигурања не пристане на нову стопу премије у року од четрнаест
дана од пријема предлога нове стопе
75. а) да
76. б) три дана по сазнању
77. б) не
78. а) да
79. б) уговарач осигурања
80. а) не може

Pitanja 81-90
81. Да ли осигуравач може, код осигурања за туђ рачун кориснику осигурања истицати
приговоре које по основу уговора има према уговарачу осигурања :
а) да
б) не
82. Ако је уговор о осигурању имовине закључен на дужи рок од пет година, свака страна
може по протеку овог рока писмено изјавити другој страни да раскида уговор, уз отказни
рок од :
а) месец дана
б) три месеца
в) шест месеци
83. Ако осигурана ствар пропадне за време периода осигурања услед неког догађеја који
није предвиђен у полиси, уговор престаје да важи даље, а осигуравач је дужан вратити
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уговарачу осигурања :
а) целокупну премију
б) део премије сразмерно преосталом времену
в) није му дужан ништа враћати
84. Ако је у часу закључења уговора о осигурању већ настао осигурани случај или је било
извесно да ће наступити, уговор о осигурању је ништав :
а) да
б) не
85. Ако је код двоструког осигурања, при закључењу уговора осигураник поступио
несавесно :
а) сваки осигуравач може тражити поништење уговора
б) сваки осигуравач може тражити раскид уговора
в) уговор је апсолутно ништав
86. Уколико је осигуравач уручио уговарачу осигурања препоручено писмо, због
неплаћања премије о доспелости, уговор о осигурању престаје по самом закону уколико
уговарач осигурања не плати премију у :
а) року од 15 дана од дана од када му је уручено препоручено писмо
б) року од тридесет дана од дана од када му је уручено препоручено писмо
в) року од шездесет дана од дана од када му је уручено препоручено писмо
87. Према Закону о облигационим односима у случају стечаја осигуравача, уговор о
осигурању престаје по истеку 30 дана од дана отварања стечаја :
а) да
б) не
88. Ако друштво за осигурање које се бави обавезним осигурањем престане да постоји,
власници односно корисници превозних средстава на које се односе одредбе Закона о
осигурању имовине и лица о обавезном осигурању дужни су да закључе нови уговор о
обавезном осигурању са другим друштвом за осигурање у року од :
а) осам дана
б) петнаест дана
в) тридесет дана
89. Кумулирање накнаде од одговорног лица и накнаде по основу осигурања је дозвољено:
а) код осигурања имовине
б) код осигурања лица
в) код свих осигурања
90. Да ли корисник осигурања, код осигурања имовине има право избора да ли ће се
наплатити од свог осигуравача или штетника :
а) да
б) не
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Odgovori 81-90
81. а) да
82. в) шест месеци
83. б) део премије сразмерно преосталом времену
84. а) да
85. а) сваки осигуравач може тражити поништење уговора
86. б) року од тридесет дана од дана од када му је уручено препоручено писмо
87. а) да
88. а) осам дана
89. б) код осигурања лица
90. а) да

Pitanja 91-100
91. Непосредан захтев трећег оштећеног лица према осигуравачу не застарева за исто
време за које застарева његов захтев према осигуранику одговорном за штету :
а) да
б) не
92. Потраживање уговарача осигурања код осигурања живота застарева по протеку рока
од :
а) годину дана, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
б) три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
в) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
93. Потраживање уговарача осигурања из уговора о осигурању (осим осигурања живота)
застарева по протеку рока од :
а) годину дана, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
б) три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
в) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
94. Ако уговарач осигурања није сазнао за наступање осигураног случаја у року који закон
предвиђа за релативну застарелост, тај рок се рачуна од дана сазнања за осигурани случај :
а) да
б) не
95. Апсолутни рок застарелости потраживања уговарача осигурања код осигурања живота
је :
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а) три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
б) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
в) десет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
96. Апсолутни рок застарелости потраживања уговарача осигурања из уговора о
осигурању (осим осигурања живота) је :
а) три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
б) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
в) десет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
97. Потраживање осигуравача из уговора о осигурању застарева за три године :
а) да
б) не
98. Губитак права као санкција за неизвршење неке обавезе осигураника мора бити
изричито предвиђен у уговору о осигурању :
а) да
б) не
99. Да ли осигураник може код имовинских осигурања да уговори плаћење већег износа
него што би могла да буде штета :
а) да
б) не
100. При утврђивању износа штете узима се у обзир измакла добит :
а) увек
б) само ако је то уговорено
в) никад

Odgovori 91-100
91. б) не
92. в) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
93. б) три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
94. а) да
95. в) десет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
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96. б) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
97. а) да
98. б) не
99. б) не
100. б) само ако је то уговорено

Pitanja 101-110
101. Да ли се може закључити више уговора о осигурању на пуну вредност ствари :
а) да
б) не
102. Право из осигурања могу имати само лица која су у часу настанка штете имала
материјални интерес да се осигурани случај не догоди :
а) да
б) не
103. Вредност осигуране ствари представља :
а) доњу границу обавезе осигуравача при исплати накнаде из осигурања
б) горњу границу обавезе осигуравача при исплати накнаде из осигурања
в) некада доњу, а некада горњу границу обавезе осигуравача у зависности од вредности
ствари
104. Осигураник има право да после наступања осигураног случаја препусти осигуравачу
оштећену ствар и да од њега захтева исплату пуне суме осигурања :
а) да, са изузецима
б) само ако је тако уговорено
в) не
105. Франшиза представља део штете који се приликом надокнаде штете :
а) одбија у одређеном проценту или износу, у зависности од тога како је уговорено
б) додаје у одређеном проценту или износу, у зависности од тога како је уговорено
в) ни једно ни друго
106. Уколико сума осигурања премашује вредност осигуране ствари тј. уколико постоји
надосигурање, а притом ниједна страна није поступила несавесно :
а) уговор остаје на снази, али се сума осигурања смањује до стварне вредности
осигуране ствари
б) уговор остаје на снази без икаквих измена
в) уговор остаје на снази, сума осигурања се смањује до стварне вредности осигуране
ствари, али се сразмерно смањују и премије осигурања
107. Уколико сума осигурања премашује вредност осигуране ствари тј. уколико постоји
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надосигурање, а притом ниједна страна није поступила несавесно, осигуравач има право
да задржи примљене премије као и да наплати несмањену премију за текући период :
а) да
б) не
108. Ако је нека ствар осигурана код два или више осигуравача од истог ризика, за исти
интерес и за исто време, тако да збир свота осигурања не прелази вредност те ствари,
такво осигурање :
а) није пуноважно
б) је пуноважно
в) је пуноважно, само уколико су сви осигуравачи обавештени о свим закљученим
осигурањима
109. Сваки осигуравач може тражити поништење уговора о осигурању, задржати
примљене премије и захтевати несмањену премију за текући период уколико је уговарач
осигурања поступио несавесно приликом настанка двоструког осигурања :
а) да
б) не
110. Да ли уговарач осигурања може закључити уговор о осигурању на суму осигурања
мању од вредности осигуране ствари (подосигурање) :
а) да
б) не

Odgovori 101-110
101. б) не
102. а) да
103. б) горњу границу обавезе осигуравача при исплати накнаде из осигурања
104. б) само ако је тако уговорено
105. а) одбија у одређеном проценту или износу, у зависности од тога како је уговорено
106. в) уговор остаје на снази, сума осигурања се смањује до стварне вредности осигуране
ствари, али се сразмерно смањују и премије осигурања
107. а) да
108. б) је пуноважно
109. а) да
110. а) да

Pitanja 111-120
111. Ако се у току трајања осигурања од аутоодговорности промени власник, односно
корисник моторног возила, права и обавезе из уговора о осигурању од аутоодговорности
прелазе на новог власника и трају до истека текућег периода осигурања :
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а) не, са изузецима
б) само ако је то изричито уговорено
в) да, увек
112. Осигуравач и прибавилац осигуране ствари не могу одустати од осигурања уколико
дође до отуђења ствари која је предмет осигурања :
а) да
б) не
113. Да ли исплатом накнаде из осигурања прелазе на осигуравача, по самом закону, до
висине исплаћене накнаде сва осигураникова права према лицу које је по ма ком основу
одговорно за штету :
а) не
б) да, са изузетком
в) да, али само ако су се осигураник и осигуравач о томе претходно споразумели
114. Код осигурања од одговорности, према Закону о облигационим односима трошкове
спора о осигураниковој одговорности сноси :
а) осигуравач, у границама суме осигурања
б) осигураник
в) солидарно осигуравач и осигураник
115. Најнижи осигурани износ на који се мора уговорити осигурање од аутоодговорности
за сва моторна возила осим аутобуса и теретних возила је :
а) 100.000 САД долара
б) 150.000 САД долара
в) 200.000 САД долара
116. Да ли су осигурањем од аутоодговорности обухваћене и штете проузроковане
употребом моторног возила које је користило, односно којим је управљало лице које за то
није имало овлашћење :
а) да
б) не
117. Ако има више оштећених лица, а укупна накнада је већа од двоструког износа који је
у закону предвиђен као најнижи осигурани износ :
а) оштећена лица се за остатак намирују из гарантног фонда
б) права оштећених лица према друштву за осигурање сразмерно се смањују
в) оштећена лица се намирују у потпуности од друштва за осигурање
118. Штета која је проузрокована употребом возила иностране регистрације чији се
власник није осигурао од аутоодговорности накнађује се од :
а) власника моторног возила
б) било којег домаћег друштва за осигурање које се бави осигурањем од аутоодговорности
в) Гарантног фонда
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119. Средства гарантног фонда користе се између осталог и за накнаду штете због смрти,
повреде тела или нарушавања здравља проузроковане употребом непознатог возила или
ваздухоплова :
а) да
б) не
120. Општи услови за осигурање од одговорности не могу предвиђати клаузулу о вођењу
спора и клаузулу о забрани поравнања и признања одговорности :
а) да
б) не

Odgovori 111-120
111. в) да, увек
112. б) не
113. б) да, са изузетком
114. а) осигуравач, у границама суме осигурања
115. а) 100.000 САД долара
116. а) да
117. б) права оштећених лица према друштву за осигурање сразмерно се смањују
118. в) Гарантног фонда
119. а) да
120. б) не

Pitanja 121-130
121. Оштећено лице код осигурања од аутоодговорности може поднети тужбу за
надокнаду штете :
а) само против осигураника
б) само против осигуравача
в) и против осигуравача и против осигураника
122. Да ли оштећено лице у осигурању од аутоодговорности мора прво да се за накнаду
штете обрати осигуравачу, па тек уколико он не исплати накнаду онда може накнаду
штете захтевати тужбом против осигураника :
а) да
б) не
123. Код обавезног осигурања, друштво за осигурање према трећем оштећеном лицу :
а) може истицати приговоре које на основу закона или уговора о осигурању може
истаћи према осигураном лицу услед непридржавања закона или уговора
б) не може истицати приговоре које на основу закона или уговора о осигурању може
истаћи према осигураном лицу услед непридржавања закона или уговора
в) може, у одређеним случајевима
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124. Непосредан захтев трећег оштећеног лица према осигуравачу застарева за исто време
за које застарева његов захтев према осигуранику одговорном за штету :
а) да
б) не
125. Обавезна осигурања од одговорности су регулисана у :
а) Закону о осигурању
б) Закону о осигурању имовине и лица
в) Закону о обавезном осигурању
126. Да ли право на накнаду штете има власник моторног возила чијом је употребом
причињена штета, без обзира да ли је управљао моторним возилом у моменту настанка
штете :
а) да
б) не
127. Друштво за осигурање код кога се власник, односно корисник возила осигурао од
аутоодговорности дужно је да штету која је употребом возила проузрокована у
иностранству накнади трећем лицу :
а) у потпуности
б) до висине одређене домаћим прописима о обавезном осигурању
в) до висине одређене прописима о обавезном осигурању државе у којој је штета настала
128. Уколико се отвори стечајни поступак против друштва за осигурање, а штета не буде
накнађена у потпуности из стечајне масе, део штете који није накнађен, накнађује се из
средстава гарантног фонда :
а) да
б) не
129. Да ли општим условима осигурања одређене штете могу бити искључене из
осигурања :
а) да
б) не
130. Гарантни фонд накнађује :
а) све штете које су проузроковане од стране непознатог моторног возила
б) само штете на стварима које су проузроковане од стране непознатог моторног возила
в) само штете на лицима које су проузроковане од стране непознатог моторног возила

Odgovori 121-130
121. в) и против осигуравача и против осигураника
122. б) не
123. б) не може истицати приговоре које на основу закона или уговора о осигурању може
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истаћи према осигураном лицу услед непридржавања закона или уговора
124. а) да
125. б) Закону о осигурању имовине и лица
126. б) не
127. в) до висине одређене прописима о обавезном осигурању државе у којој је штета
настала
128. а) да
129. а) да
130. в) само штете на лицима које су проузроковане од стране непознатог моторног возила

Pitanja 131-140
131. У животном осигурању је искључена суброгација осигурача у право осигураника
према трећем одговорном лицу за проузроковање осигураног случаја :
а) да
б) не
132. Математичка резерва се као категорија јавља код :
а) свих осигурања
б) само код имовинских осигурања
в) Само код животног осигурања

133. Уговор о осигурању живота, који се односи на живот неког трећег, а не уговарача
осигурања :
а) је пуноважан, уз сагласност трећег лица
б) је пуноважан, уз писмену сагласност трећег лица
в) није пуноважан, без изузетка
134. Ништаво је осигурање за случај смрти трећег лица млађег од 14 година, као и лица
потпуно лишеног пословне способности :
а) да
б) не
135. Осигурање живота се не може јавити као мешовито осигурање, тј. истовремено и као
осигурање за случај смрти и као осигурање за случај доживљења :
а) да
б) не
136. Уговорне стране код уговора о реосигурању су :
а) осигураник и осигуравач
б) осигуравач и реосигуравач
в) осигураник и реосигуравач
137. Да ли уговор о осигурању и уговор о реосигурању представљају два засебна правна
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односа :
а) да
б) не
138. Реосигурање представља :
а) хоризонталну расподелу ризика између појединих осигуравача
б) вертикалну расподелу ризика између осигуравача и реосигуравача
в) расподелу ризика између реосигуравача и осигураника
139. Да ли је осигураник дужан предузети прописане, уговорене и све остале мере
потребне да се спречи наступање осигураног случаја :
а) да
б) не
140. Ако осигурани случај наступи, да ли је осигураник дужан предузети све што је у
његовој моћи да се ограниче његове штетне последице :
а) да
б) не

Odgovori 131-140
131. а) да
132. в) само код животног осигурања
133. б) је пуноважан, уз писмену сагласност трећег лица
134. а) да
135. б) не
136. б) осигуравач и реосигуравач
137. а) да
138. б) вертикалну расподелу ризика између осигуравача и реосигуравача
139. а) да
140. а) да

Pitanja 141-150
141. Да ли је осигуравач дужан накнадити трошкове, губитке, као и друге штете
проузроковане разумним покушајем да се отклони непосредна опасност наступања
осигураног случаја, као и покушајем да се ограниче његове штетне последице, па и онда
ако су ти покушаји остали без успеха :
а) да
б) не
142. Осигуравач је дужан накнадити трошкове, губитке, као и друге штете проузроковане
разумним покушајем да се отклони непосредна опасност наступања осигураног случаја,
као и покушајем да се ограниче његове штетне последице, па и онда ако су ти покушаји
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остали без успеха чак и ако она заједно са накнадом штете од осигураног случаја прелази
своту осигурањa :
а) да
б) не
143. Ако осигураник не испуни своју обавезу спречавања осигураног случаја или обавезу
спасавања, а за то нема оправдања, да ли се обавеза осигуравача смањује се за онолико за
колико је настала већа штета због тог неиспуњења :
а) да
б) не
144. Осигурањем имовине обезбеђује се накнада за штету која би се десила у имовини
осигураника због наступања осигураног случаја :
а) да
б) не
145. Износ накнаде код осигурања имовине не може бити већи од штете коју је
осигураник претрпео наступањем осигураног случаја :
а) да
б) не
146. Код осигурања усева и плодова и осталих производа земље износ штете утврђује се с
обзиром на вредност коју би имали у време сабирања :
а) да
б) не
в) да, ако није друкчије уговорено
147. Пуноважне су одредбе уговора о осигурању имовине којима се износ накнаде
ограничава на мањи износ од износа настале штете :
а) да
б) не
148. При утврђивању износа штете узима се у обзир измакли добитак само ако је то
уговорено :
а) да
б) не
149. Ако се у току истог периода осигурања догоди више осигураних случајева један за
другим, накнада из осигурања за сваки од њих одређује се и исплаћује у потпуности с
обзиром на целу своту осигурања, без њеног умањења за износ раније исплаћених накнада
у том периоду :
а) да
б) не
150. Ако је уговором о осигурању вредност осигуране ствари споразумно утврђена,
накнада се одређује према тој вредности :
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а) да
б) не
в) да, изузев ако осигуравач докаже да је уговорена вредност знатно већа од стварне
вредности, а за ту разлику не постоји оправдан разлог (као на пример, осигурање
употребљаване ствари на вредност такве нове ствари, или осигурање субјективне
vредности).

Odgovori 141-150
141. а) да
142. а) да
143. а) да
144. а) да
145. а) да
146. в) да, ако није друкчије уговорено
147. а) да
148. а) да
149. а) да
150. в) да, изузев ако осигуравач докаже да је уговорена вредност знатно већа од стварне
вредности, а за ту разлику не постоји оправдан разлог (као на пример, осигурање
употребљаване ствари на вредност такве нове ствари, или осигурање субјективне
вредности).

Pitanja 151-160
151. Да ли осигураник има право да после наступања осигураног случаја препусти
осигуравачу оштећену ствар и да од њега захтева исплату пуне своте осигурања :
а) да
б) не
в) да ако је тако уговорено
152. Заступник у осигурању је дужан да новчана средства која је наплатио од осигураника,
односно уговарача осигурања уплати у корист друштва за осигурање :
а) у року који је уговорен са друштвом за осигурање које заступа
б) истог, а најкасније наредног радног дана од дана наплате од осигураника
в) у року који је договорио са директором друштва за осигурање, а који не може бити
дужи од 15 дана од дана наплате премије од осигураника
153. Најнижи осигурани износи на које се мора уговорити осигурање од ауто
одговорности за аутобусе и теретна возила су :
а) 200.000,00 САД долара , у динарској противвредности по курсу на дан закључења
уговора о осигурању
б) 200.000,00 евра, у динарској противвредности по курсу на дан закључења уговора о
осигурању
в) од 2.000.000,00 до 4.000.000,00 динара ,у зависности од марке и типа возила
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154. Заступник у осигурању је обавезан да копије издатих полиса и другу документацију
неопходну за књижење достави друштву за осигурање :
а) у року од осам дана од дана закључења уговора о осигурању
б) најкасније у року од петнаест дана од дана исплате провизије за послове заступања
в) најкасније до рока који је прописан за предају годишњег рачуна друштва за осигурање
155. Нема право на накнаду штете по основу осигурања од ауто одговорности :
а) лице које је већ наплатило штету по основу осигурања незгоде
б) возач моторног возила чијом је употребом причињена штета који је одговоран за штету
в) лице које је у сталном радном односу у друштву за осигурање које је издало полису од
аутоодговорности
156. Полиса осигурања власника односно корисника моторних и прикључних возила од
одговорности за штете причињене трећим лицима обавезно мора садржати податак о :
а) текућем рачуну друштва за осигурање које је издало полису
б) боји возила
в) датуму почетка и истека осигурања
157. Осигурање од аутоодговорности се може закључити :
а) искључиво на рок од годину дана
б) на рок који је дужи од годину дана
в) на било који рок до годину дана
158. Критеријум за разврставање у премијске групе за аутоодговорност за путничка возила
је :
а) снага мотора у kw
б) носивост у тонама
в) година производње
159. Премија осигурања аутоодговорности за TAXI возила је у односу на возила исте
снаге мотора по правилу :
а) виша
б) нижа
в) једнака
160. Рок у коме је друштво за осигурање у обавези да исплати штету је :
а) четрнаест дана од дана када утврђено постојање обавезе и њен износ
б) тридесет дана од дана пријаве штете друштву за осигурање
в) шездесет дана од дана потписивања вансудског поравњања између друштва за
осигурање и оштећеника

Odgovori 151-160
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151. в) да ако је тако уговорено
152. б) истог, а најкасније наредног радног дана од дана наплате од осигураника
153. а) 200.000,00 САД долара , у динарској противвредности по курсу на дан закључења
уговора о осигурању
154. а) у року од осам дана од дана закључења уговора о осигурању
155. б) возач моторног возила чијом је употребом причињена штета који је одговоран за
штету
156. в) датуму почетка и истека осигурања
157. в) на било који рок до годину дана
158. а) снага мотора у kw
159. а) виша
160. а) четрнаест дана од дана када утврђено постојање обавезе и њен износ

Pitanja 161-170
161. Критеријум за разврставање на премијске групе за осигурање аутоодговорности за
моторцикле је :
а) снага мотора у KW
б) носивост у тонама
в) запремина мотора у ccm
162. Максимална провизија која се може исплатити за послове заступања у осигурању
аутоодговорности је :
а) 50% режијског додатка
б) 100% режијског додатка
в) 25% техничке премије
163. Критеријум за разврставање на премијске групе за осигурање аутоодговорности за
теретна возила је :
а) снага мотора у KW
б) носивост у тонама
в) запремина у ccm
164. Међународна карта за осигурање аутомобила обавезно мора садржати податак о :
а) серијском броју полисе аутоодговорности
б) снази мотора у KW
в) текућем рачуну Удружења осигуравајућих организација u1057 Србије и Црне Горе
165. Заступник у осигурању мора :
а) имати на рачуну најмање 1.500,00 евра у динарској противврености по средњем
курсу Народне банке Србије
б) уговор о осигурању од одговорности за штете које настану обављањем делатности
в) безусловну финансијску гаранцију банке која је прихваћена од стране Народне банке
Србије на износ од 100.000,00 евра
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166. Заступник у осигурању :
а) може сам да наплати уговорену провизију за послове заступања из новчаних средстава
која је прикупио од осигураника
б) дужан је да наплаћена средства од премије у целини уплати у прописаним роковима у
корист друштва
в) може да есконтује примњене чекове и из добијених средстава сам наплати провизију за
послове заступања
167. Штетник је :
а) лице које у друштву за осигурање обрађује одштетне захтеве
б) лице које је одговорно за насталу штету
в) агенција која обавља послове утврђивања и процене ризика и штета
168. Бонус код осигурања од аутоодговорности је :
а) умањивање премије осигурања код обнове осигурања уколико осигураник није
причинио штету
б) попуст који осигураник добија кад премију осигурања плати готовином
в) ваучер за куповину робе који осигураник добија уколико премију осигурања плати
одједном
169. Максимални бонус који се може одобрити код осигурања аутоодговорности је :
а) 20 % премије осигурања
б) 30 % премије осигурања
в) 50 % премије осигурања уколико се заступник одрекне провизије за послове заступања
170. Малус је :
а) казнени доплатак на премију због насталих штета
б) обавеза осигураника да сам плати технички преглед возила уколико је причинио штету
предходне године
в) казна коју плаћа возач уколико не поседује полису аутоодговорности

Odgovori 161-170
161. в) запремина мотора у ccm
162. а) 50% режијског додатка
163. б) носивост у тонама
164. а) серијском броју полисе аутоодговорности
165. а) имати на рачуну најмање 1.500,00 евра у динарској противврености по средњем
курсу Народне банке Србије
166. б) дужан је да наплаћена средства од премије у целини уплати у прописаним
роковима у корист друштва
167. б) лице које је одговорно за насталу штету
168. а) умањивање премије осигурања код обнове осигурања уколико осигураник није
причинио штету

www.registracija-vozila.rs

169. б) 30 % премије осигурања
170. а) казнени доплатак на премију због насталих штета

Pitanja 171-180
171. Критеријум за разврставање на премијске групе код осигурања аутоодговорности за
радна возила је :
а) носивост у тонама
б) тип возила
в) снага мотора у KW

172. Критеријум за разврставање на премијске групе код осигурања аутоодговорности за
специјална возила је :
а) тип возила
б) носивост у тонама
в) запремина мотора у ccm
173. Премија осигурања аутоодговорности за теретна возила која повремено или стално
служе за превоз експлозивних материја је у односу на основну премију за теретна возила :
а) виша
б) нижа
в) иста
174. Уговарач осигурања је :
а) заступник у осигурању који у име и за рачун друштва за осигурање закључује уговоре о
осигурању
б) лице које је са друштвом за осигурање закључило уговор о осигурању
в) стално запослено лице у друштву за осигурање које је овлашћено да са осигураником
закључи уговор о осигурању
175. Народна банка Србије .
а) има право да изврши увид у уговор о заступању који је закључен између друштва за
осигурање и заступника
б) није овлашћена да врши контролу рада заступника
в) има право да изврши увид у уговор о заступању уз предходно одобрење друштва за
осигурање
176. Обавезан елеменат полисе осигурања власника односно корисника моторних и
прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима је :
а) матични број заступника у осигурању
б) број текућег рачуна друштва за осигурање
в) регистарски број возила
177. Заступник у осигурању је дужан да инструменте плаћања или обезбеђења плаћања
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које је преузео од осигураника :
а) преда друштву за осигурање најкасније наредног радног
б) дана од дана преузимања
в) држи у свом поседу као обезбеђење до дана наплате провизије за послове заступања
г) преда друштву у роковима које је договорио са директором друштва за осигурање
178. Заступник у осигурању је дужан да инструменте плаћања или обезбеђења плаћања
које је преузео од осигураника :
а) чува на сигурном месту до предаје друштву за осигурање
б) наплати у корист свог текућег рачуна
в) користи за измирење својих обавеза
179. За радње преузете у обављању послова заступања у осигурању одговара :
а) осигураник
б) друштво за осигурање
в) Народна банка Србије ако је издала дозволу за рад заступнику
180. Обавезан елеменат полисе осигурања аутоодговорности је :
а) број мотора осигураног возила
б) матични број друштва за осигурање
в) матични број заступника

Odgovori 171-180
171. б) тип возила
172. а) тип возила
173. а) виша
174. б) лице које је са друштвом за осигурање закључило уговор о осигурању
175. а) има право да изврши увид у уговор о заступању који је закључен између друштва
за осигурање и заступника
176. в) регистарски број возила
177. а) преда друштву за осигурање најкасније наредног радног дана од дана преузимања
178. а) чува на сигурном месту до предаје друштву за осигурање
179. б) друштво за осигурање
180. а) број мотора осигураног возила

Pitanja 181-190
181. Код издавања полисе осигурања власника односно корисника моторних и
прикључних возила од одговорности за штете причињене трећим лицима осигyраник
задржава :
а) оргинал полисе и прву копију
б) само оргинал полисе
в) само прву копију полисе
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182. Осигураник је лице које :
а) уговара и плаћа премију осигурања
б) лице у чију се корист закључује уговор о осигурању
в) лице од чијег доживљења или смрти зависи исплата осигуране суме
183. Уговарач осигурања живота је :
а) заступник или посредник осигурања
б) лице које са осигуравачем закључује уговор о осигурању живота
в) организација за осигурање са којом се закључује уговор о осигурању
184. Корисник осигурања је лице :
а) које може затражити исплату откупне вредности
б) лице у чију се корист закључује уговор о осигурању
в) лице које плаћа премију
185. Уколико уговарач и осигураник нису иста лица, за пуноважност уговора :
а) неважна је сагласност осигураника
б) потребна је писмена сагласност осигураника
в) потребна је писмена сагласност корисника
186. Мешовито животно осигурање покрива следеће ризике :
а) доживљење и смрт
б) трајни инвалидитет и смрт
в) доживљење и трајни инвалидитет
187. Ризико осигурање живота покрива ризике :
а) доживљење
б) смрт
в) трајни инвалидитет
188. Осигуравач може својим општим условима прописати приступну старост сигураника:
а) да
б) не
189. Уговор се сматра ништавим уколико се нетачно пријаве године осигураника :
а) да
б) да, ако су ван година приступне старости одређене општим условима
в) не
190. Ризико осигурање живота се може закључити за осигуранике :
а) старије од четрнаест година
б) млађе од четрнаест година
в) старије и млађе од четрнаест година

Odgovori 181-190
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181. б) само оргинал полисе
182. в) лице од чијег доживљења или смрти зависи исплата осигуране суме
183. б) лице које са осигуравачем закључује уговор о осигурању живота
184. б) лице у чију се корист закључује уговор о осигурању
185. а) неважна је сагласност осигураника
186. а) доживљење и смрт
187. б) смрт
188. а) да
189. б) да, ако су ван година приступне старости одређене општим условима
190. а) старије од четрнаест година

Pitanja 191-200
191. Саставни део уговора о осигурању су :
а) услови осигурања живота,
б) писана понуда
в) услови, понуда, табеле откупних и редукованих вредности
192. Уговор осиграња је пуноважан ако је понуда потписана од стране :
а) уговарача осигурања
б) осигуравача
в) уговарача осигурања и осигуравача или посредника и заступника
193. Пре закључења уговора о осигурању лекарски преглед осигураника :
а) није обавезан
б) обавезан је
в) одређено је општим условима осигуравача
194. Ко утврђује висину премије и осигуране суме :
а) уговарач осигурања
б) осигуравач и уговарач споразумно
в) осигураник
195. У току трајања осигурања уз писмени захтев уговарача осигурања може се мењати
корисник осигурања :
а) да
б) не
196. У току трајања осигурања уз писмену сагласност уговарача осигурања и осигуравача
не могу се мењати износ премије, осигуране суме и рок трајња осигурања :
а) да
б) не
197. Право на осигурану суму корисник може пренети на друго лице :
а) да
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б) уз писмену сагласност уговарача и осигураника уколико нису иста лица
в) не
198. Премију осигурања може платити :
а) било које заинтересовано лице
б) осигураник
в) уговарач осигурања
199. Домаће физичко лице – резидент може премију осигурања живота плаћати
иностраном осигуравајућем друштву :
а) да
б) не
200. Уколико премија није плаћена осигуравач наплату може тражити судским путем :
а) да
б) не

Odgovori 191-200
191. в) услови, понуда, табеле откупних и редукованих вредности
192. в) уговарача осигурања и осигуравача или посредника и заступника
193. в) одређено је општим условима осигуравача
194. б) осигуравач и уговарач споразумно
195. а) да
196. б) не
197. б) уз писмену сагласност уговарача и осигураника уколико нису иста лица
198. а) било које заинтересовано лице
199. б) не
200. б) не

Pitanja 201-210
201. Уколико премија није плаћена осигуравач наплату може затражити :
а) писменим обавештењем уговарача
б) од осигураника
202. Потраживање уговарача осигурања код осигурања живота застарева по протеку рока
од :
а) годину дана, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
б) три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
в) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало путем суда
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203. Осигуравач је дужан да смањи осигурану своту на износ откупне вредности у случају
неплаћања премије након писменог обавештења уговарача :
а) ако је плаћена најмање једна годишња премија
б) ако су плаћене најмање две годишње премије
в) ако су плаћене најмање три годишње премије
204. Потраживање уговарача осигурања код осигурања живота застарева по протеку рока :
а) одређеног условима осигурања
б) од три године, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
в) од пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
потраживање настало
205. Откуп полисе врши се на захтев :
а) осигураника
б) уговарача осигурања
206. Осигуравач је дужан да исплати откупну вредност :
а) увек на захтев уговарача,
б) према условима осигурања, а обавезно по плаћању три годишње премије
в) према условима осигурања
207. Полиса осигурања живота је хартија од вредности која се може дати у залогу :
а) да
б) не
208. Захтев за откуп може затражити поверилац коме је полиса дата у залогу :
а) да
б) да, само ако потраживање чије је обезбеђење залога полисе, није наплаћено о
доспелости
в) не
209. Капитализација осигурања се врши престаноком плаћање премије :
а) према условима осигурања, а обавезно после плаћене три годишње премије
б) било кад, на захтев уговарача осигурања
210. Да ли Друштво за осигурање може премију осигурања живота реосигурати код
иностраног реосигуравача :
а) да
б) не

Odgovori 201-210
201. а) писменим обавештењем уговарача
202. в) пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој је
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потраживање настало путем суда
203. в) ако су плаћене најмање три годишње премије
204. в) од пет година, рачунајући од првог дана после протока календарске године у којој
је потраживање настало
205. б) уговарача осигурања
206. б) према условима осигурања, а обавезно по плаћању три годишње премије
207. а) да
208. б) да, само ако потраживање чије је обезбеђење залога полисе, није наплаћено о
доспелости
209. а) према условима осигурања, а обавезно после плаћене три годишње премије
210. б) не

Pitanja 211-220
211. Право на учешће у добити корисника :
а) прописано је законом
б) постоји само ако је утврђено условима осигурања
212. Да ли су приступна старост и рок трајања осигурања неопходани елементи понуде
осигурања :
а) не
б) да
213. Допунски услови осигурања су :
а) услови којима се проширују права осигураника
б) условима којима се сужавају права осигураника
в) меродавнији од општих услова
214. Према Закону о облигационим односима слобода уговарања је ограничена :
а) принудним прописима, јавним поретком и добрим обичајима
б) принудним прописима и јавним поретком
в) cамо принудним прописима
215. Да ли се консесуализам као једно од основних начела облигационог права примењује
и на уговоре о осигурању :
а) да
б) не
216. Имајући у виду поделу уговора на теретне и доброчине уговоре, уговор о осигурању
спада у теретне уговоре :
а) да
б) не
217. Ако у тренутку закључења уговора није позната висина и узајамни однос престација,
тако да се тачно не зна шта ко прима и шта ко по уговору дугује, такав уговор се назива :
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а) комутативни уговор
б) aлеаторни уговор
в) yговор са трајним извршењем обавеза
218. Предмет уговора, односно уговорна обавеза се може састојати у :
а) давању, недавању, чињењу и нечињењу
б) cамо у давању и чињењу
в) Давању, чињењу, нечињењу или трпљењу
219. Уколико је предмет обавезе немогућ, недопуштен, неодређен или неодредив, уговор
је ништав :
а) да
б) не
220. Предмет обавезе не мора нужно бити одређен, али мора бити одредив :
а) да, али само код одређених уговора
б) да
в) Не, без изузетка

Odgovori 211-220
211. б) постоји само ако је утврђено условима осигурања
212. б) да
213. а) услови којима се проширују права осигураника
214. а) принудним прописима, јавним поретком и добрим обичајима
215. а) да
216. а) да
217. б) Алеаторни уговор
218. в) Давању, чињењу, нечињењу или трпљењу
219. а) да
220. б) да

Pitanja 221-230
221. Формални уговори могу бити раскинути :
а) само формалним споразумом
б) Неформалним споразумом, без изузетка
в) Неформалним споразумом, са изузецима
222. Ако се за закључење неког уговора захтева писмена форма, а она није испоштована, а
уговорне стране су извршиле уговор :
а) такав уговор се сматра ништавим
б) Такав уговор се сматра пуноважним, осим ако из циља због кога је форма прописана не
произилази нешто друго
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в) Такав уговор се сматра пуноважним, само уколико уговорне стране накнадно обезбеде
захтевану форму
223. За закључење двостраног уговора потребно је да обе стране потпишу једну исправу
или да свака од страна потпише примерак исправе намењен другој страни :
а) да
б) не
224. Када кажемо да неко лице може својим сопственим радњама и изјавама воље да
уговором стиче права и заснива обавезе значи да то лице има :
а) правну способност
б) Пословну способност
в) Ни једно ни друго
225. Уговор је закључен када су се уговорне стране сагласиле о битним састојцима
уговора :
а) да
б) не
226. Када је за закључење уговора потребна сагласност трећег лица, ова сагласност се даје:
а) пре закључења уговора
б) после закључења уговора
в) Било пре, било после закључења уговора
227. Понудилац је везан својом понудом :
а) само ако своју обавезу да одржи понуду није искључио или ако то искључење
произилази из околности посла
б) Само уколико на то изричито пристане
в) Уколико то произилази из околности посла
228. Уколико за закључење уговора закон захтева неку посебну форму, понуда обавезује
понудиоца и онда када није учињена у тој форми :
а) да
б) не
229. Ћутање се никада не може сматрати прихватањем понуде :
а) да
б) не
230. Прихватање понуде извршено са задоцњењем :
а) сматра се као нова понуда
б) Има дејство прихвата понуде уколико постоје оправдани разлози за задоцњење
в) Не производи никаква правна дејства

Odgovori 221-230
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221. в) Неформалним споразумом, са изузецима
222. б) Такав уговор се сматра пуноважним, осим ако из циља због кога је форма
прописана не произилази нешто друго
223. а) да
224. б) Пословну способност
225. а) да
226. в) Било пре, било после закључења уговора
227. а) само ако своју обавезу да одржи понуду није искључио или ако то искључење
произилази из околности посла
228. б) не
229. а) да
230. а) сматра се као нова понуда

Pitanja 231-240
231. Када говоримо о стицању права својине, уговор у нашем праву има :
а) стварноправно дејство u1090 тј. право својине се стиче на основу самог уговора и није
потребан никакав материјални акт
б) облигационоправно дејство тј. право својине се не стиче на основу самог уговора и
потребан је одређени материјални акт
в) стварноправно дејство или облигационоправно дејство, у зависности да ли се ради о
покретним или непокретним стварима
232. Уговарач одговара за материјалне и правне недостатке свог испуњења и дужан је да
штити другу страну од права и захтева трећих лица којима би њено право било искључено
или сужено :
а) само уколико је то изричито уговорено
б) само уколико није уговорено искључење те одговорности
в) у сваком случају
233. Уколико свар има материјалне недостатке прибавилац такве ствари, који је
благовремено и уредно обавестио преносиоца о недостатку, има право да од преносиоца
захтева :
а) само да недостатак уклони или да му преда другу ствар без недостатка
б) да недостатак уклони или да му преда другу ствар без недостатка, а уколико то не
учини може раскинути уговор
в) да недостатак уклони или да му преда другу ствар без недостатка, а уколико то не
учини може захтевати снижење цене или раскинути уговор
234. Да ли се уговор о осигурању може поништити због прекомерног оштећења :
а) да
б) не
235. Да ли Закон о облигационим односима познаје могућност раскида уговора због
промењених околности :
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а) да
б) не
236. Код уговора у корист трћег, испуњење обавезе од стране дужника (промитента) може
захтевати :
а) само уговарач (стипулант)
б) само треће лице (корисник)
в) и уговарач (стипулант) и треће лице (корисник)
237. Уговор који је противан принудним прописима, јавном поретку или добрим
обичајима називамо :
а) непостојећим уговором
б) ништавим уговором
в) рушљивим уговором
238. Да ли ништав уговор постаје пуноважан кад забрана или који други узрок ништавости
накнадно нестане :
а) да
б) не
239. Поништење рушљивог уговора може се захтевати у року од :
а) три месеца од сазнања за разлог рушљивости, односно од престанка принуде
б) шест месеци од сазнања за разлог рушљивости, односно од престанка принуде
в) једне године од сазнања за разлог рушљивости, односно од престанка принуде
240. Да ли је уговарач на чијој је страни узрок рушљивости одговоран свом сауговарачу за
штету коју трпи због поништења уговора, ако овај није знао нити морао знати за
постојање узрока рушљивости уговора :
а) да
б) не

Odgovori 231-240
231. а) стварноправно дејство тј. право својине се стиче на основу самог уговора и није
потребан никакав материјални акт
232. в) у сваком случају
233. в) да недостатак уклони или да му преда другу ствар без недостатка, а уколико то не
учини може захтевати снижење цене или раскинути уговор
234. а) да
235. а) да
236. в) и уговарач (стипулант) и треће лице (корисник)
237. б) ништавим уговором
238. б) не
239. в) једне године од сазнања за разлог рушљивости, односно од престанка принуде
240. а) да
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Pitanja 241-250
241. Конвалидација представља накнадно оснажење .
а) ништавог уговора
б) рушљивог уговора
в) било ништавог било рушљивог уговора
242. Раскид уговора може бити :
а) само споразуман
б) само једностран
в) и споразуман и једностран
243. Формални уговори се могу раскинути и неформалним споразумом :
а) не
б) да, са изузецима
в) да, увек
244. Код раскида уговора због неиспуњења поверилац има право да захтева испуњење
обавезе дужника или да раскине уговор :
а) да
б) не
245. Да ли је поверилац дужан да пре раскида уговора због неиспуњења остави дужнику
накнадни рок за испуњење обавезе :
а) да, увек
б) да, са изузецима
в) не
246. Уговор може престати због немогућности испуњења :
а) за коју није одговорна ни једна ни друга страна
б) за коју је одговорна једна страна
в) и у једном и у другом случају
247. Да ли уговори закључени с обзиром на својства личности (intuitu personae) престају
смрћу уговорника :
а) да
б) не
248. Дужник долази у доцњу када не испуни обавезу у року одређеном за испуњење :
а) да
б) не
249. Да ли у доцњи може бити поверилац :
а) да
б) не
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250. Уговор о осигурању закључују :
а) осигуравач и корисник осигурања
б) уговарач осигурања и осигураник
в) осигуравач и уговарач осигурања

Odgovori 241-250
241. б) рушљивог уговора
242. в) и споразуман и једностран
243. б) да, са изузецима
244. а) да
245. б) да, са изузецима
246. в) и у једном и у другом случају
247. а) да
248. а) да
249. а) да
250. в) осигуравач и уговарач осигурања

Pitanja 251-260
251. Сматра се да је закључен уговор о осигурању :
а) када се оствари осигурани случај
б) када уговорне стране потпишу полису или лист покрића
в) када уговарач осигурања обавестиосигурача да прихвата опште услове осигурања
252. Да ли се уговор о осигурању може закључити за туђи рачун :
а) да
б) да, али тада премију осигурања плаћа корисник осигурања
в) не
253. Уговор о осигурању је :
а) двострано теретни и неформални уговор
б) једнострани и формални уговор
в) двострано теретни и формални уговор
254. Уговорне стране код уговора о заступању су заступник и налогодавац :
а) да
б) не
255. Уговор о заступању се закључује у :
а) усменој форми
б) писменој форми
в) било усменој, било писменој форми
256. Да ли заступник одговара налогодавцу за испуњење обавеза из уговора за чије је
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закључење посредовао или које је по овлашћењу закључио у име налогодавца :
а) да, увек
б) да, ако је за то писмено јемчио
в) не

257. Шта је то “делкредере провизија” :
а) провизија коју налогодавац плаћа заступнику када овај закључи уговор о
осигурању у његово име и за његов рачун
б) провизија коју налогодавац плаћа заступнику уколико дође до извршења
закљученог уговора о осигурању
в) провизија коју налогодавац плаћа заступнику уколико овај писмено јемчи за
испуњење обавеза из уговора
258. Налогодавац је дужан да прихвати закључење уговора припремљеног од стране
заступника :
а) да
б) не
259. Заступник има право на накнаду и за уговоре које је налогодавац закључио
непосредно са клијентима :
а) увек
б) само уколико је то изричито уговорено
в) никад
260. Ако није друкчије уговорено, заступник стиче право на накнаду :
а) пре закључења уговора
б) када уговор буде закључен
в) када уговор буде извршен

Odgovori 251-260
251. б) када уговорне стране потпишу полису или лист покрића
252. а) да
253. в) двострано теретни и формални уговор
254. а) да
255. б) писменој форми
256. б) да, ако је за то писмено јемчио
257. в) провизија коју налогодавац плаћа заступнику уколико овај писмено јемчи за
испуњење обавеза из уговора
258. б) не
259. а) увек
260. в) када уговор буде извршен
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Pitanja 261-270
261. Ако износ накнаде коју налогодавац плаћа заступнику није одређен уговором или
тарифом, заступник има право на уобичајену накнаду :
а) да
б) не
262. Ако ништа није уговорено, заступник има право на накнаду трошкова :
а) који произилазе из редовног вршења посредничких послова
б) посебних трошкова које је учинио у корист налогодавца или по његовом налогу
в) и једних и других
263. Да ли заступник има заложно право, ради обезбеђења свог доспелог потраживања у
вези са уговором, на свотама које је наплатио за налогодавца, по његовом овлашћењу :
а) да
б) не
264. Посредник је овлашћен да за налогодавца прими испуњење обавезе из уговора
закљученог његовим посредовањем без посебног писменог пуномоћја :
а) да
б) не
265. Да ли је налогодавац дужан приступити преговорима за закључење уговора са лицем
које је посредник нашао :
а) да
б) не
266. Посредник је дужан да настоји да дође до закључења уговора :
а) увек
б) само ако се на то посебно обавезао
в) никад
267. Да ли посредник има право на накнаду када није уговорена :
а) да
б) не
268. Ако није друкчије уговорено, посредник стиче право на накнаду :
а) пре закључења уговора
б) када уговор буде закључен
в) када уговор буде извршен
269. Да ли посредник има право на накнаду трошкова учињених у извршењу налога, ако
ништа није уговорено :
а) да
б) не
270. Привредно друштво је :

www.registracija-vozila.rs

а) физичко лице
б) правно лице, које оснивају оснивачким актом искључиво физичка лица
в) правно лице, које оснивају оснивачким актом физичка и/или правна лица

Odgovori 261-270
261. а) да
262. б) посебних трошкова које је учинио у корист налогодавца или по његовом налогу
263. а) да
264 б) не
265. б) не
266. б) само ако се на то посебно обавезао
267. а) да
268. б) када уговор буде закључен
269. б) не
270. в) правно лице, које оснивају оснивачким актом физичка и/или правна лица

Pitanja 271-280
271. Правне форме привредних друштава у смислу Закона о привредним друштвима су
ортачко друштво, командитно друштво, друштво са ограниченом одговорношћу и
акционарско друштво :
а) да
б) не
272. Предузетник је правно лице које је регистровано и које ради стицања добити у виду
занимања обавља све законом дозвољене делатности :
а) да
б) не
273. Делатности за које је посебним законом прописано да се обављају у одређеној
правној форми привредног друштва :
а) могу се обављати у другој правној форми привредног друштва
б) не могу се обављати у другој правној форми привредног друштва
в) могу ако то дозволи Народна банка Србије
275. Испуњеност услова за обављање делатности, проверава надлежни орган у поступку
редовног инспекцијског надзора :
а) да
б) не
276. Привредна друштва оснивају се оснивачким актом који има форму уговора о
оснивању ако их оснива :
а) један оснивач
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б) више оснивача
в) независно од броја оснивача
277. Потписи оснивача на оснивачком акту привредног друштва се не оверавају :
а) да
б) не
278. Регистрација оснивања привредног друштва ништавна је, ако оснивачки акт није
састављен у прописаној форми :
а) да
б) не
279. Друштво са ограниченом одговорношћу може имати :
а) директора
б) управни одбор
в) директора или управни одбор
г) директора и управни одбор
280. Да ли директор друштва мора бити члан друштва :
а) да
б) не

Odgovori 271-280
271. а) да
272. а) да
273. а) могу се обављати у другој правној форми привредног друштва
275. а) да
276. б) више оснивача
277. б) не
278. а) да
279. в) директора или управни одбор
280. б) не

Pitanja 281-290
281. Да ли је надзорни одбор обавезни орган акционарског друштва :
а) да
б) не
282. Органи акционарског друштва су скупштина, надзорни одбор, управни одбор,
директор :
а) да
б) не
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283. Предузетник се брише из регистра ако :
а) необавља делатност непрекидно једну годину
б) необавља делатност непрекидно две године
в) необавља делатност непрекидно три године

284. Друштво са ограниченом одговорношћу престаје :
а) одлуком директора
б) одлуком управног одбора
в) одлуком скупштине чланова
285. Акционарско друштво не престаје :
а) протоком времена за које је основано
б) ликвидацијом
в) банкротством (стечајем)

286. Ликвидација привредног друштва спроводи се у складу са овим законом када
друштво :
а) има довољно средстава финансијских средстава за покриће свих својих обавеза
б) нема довољно средстава финансијских средстава за покриће свих својих обавеза
в) нема довољно средстава за покриће трошкова ликвидације
287. Ликвидација привредног друштва спроводи се одлуком ортака, чланова или
акционара :
а) да
б) не
288. Привредно друштво у ликвидацији објављује обавештење о одлуци о ликвидацији :
а) да
б) не
289. У поступку ликвидације привредног друштва не плаћају се дивиденде нити се
имовина друштва расподељује ортацима, члановима или акционарима :
а) пре плаћања свих потраживања поверилаца
б) после плаћања свих потраживања поверилаца
в) без обзира на плаћања свих потраживања поверилаца
290. У поступку ликвидације делатности и послове привредног друштва воде лица која су
имала иста овлашћења и пре ликвидације, ако друшво не изабере друго лице или лица :
а) да
б) не

Odgovori 281-290
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281. а) да
282. а) да
283. а) необавља делатност непрекидно једну годину
284. в) одлуком скупштине чланова
285. б) ликвидацијом
286. а) има довољно средстава финансијских средстава за покриће свих својих обавеза
287. а) да
288. а) да
289. а) пре плаћања свих потраживања поверилаца
290. а) да

Pitanja 291-300
291. Ликвидациони управник привредног друштва завршава текуће пословање друштва и :
а) само наплаћује потраживања и уновчава имовину друштва
б) само измирује обавезе
в) измирује обавезе, наплаћује потраживања и уновчава имовину друштва
292. Ако ликвидациони управник утврди да имовина привредног друштва није довољна за
подмирења свих потраживања поверилаца за то да се подмире сва потраживања
поверилаца :
а) дужан је да се одмах обустави поступак ликвидације и покрене поступак стечаја
(банкротства)
б) дужан је да се у року од мецец дана обустави поступак ликвидације и покрене поступак
стечаја (банкротства)
в) није дужан да се одмах обустави поступак ликвидације и покрене поступак стечаја
(банкротства)
293. Имовина привредног друштва у ликвидацији која преостане после измирења
потраживања поверилаца и других потраживања расподељује се од стране ликвидационог
управника ортацима, члановима и акционарима :
а) да
б) не
294. Повезивање привредних друштава се врши :
а) само путем уговора
б) само путем учешћа у основном капиталу или ортачким уделима
в) путем уговора, учешћа у основном капиталу или ортачким уделима и комбиновано
путем
основног капитала и уговора
295. Повезана привредна друштва, организују се као концерн када контролно друштво има
искључиво делатност управљања и финансирања подређеним друштвима :
а) да
б) не
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296. Управни одбор подређеног за годишњу скупштину акционара или чланова дужан је
да припреми писани извештај о односима са осталим чланицама друштава повезаних
капиталом у предходној пословној години као саставни извештај о пословању друштва :
а) да
б) не
297. Спајање, подела и одвајање су :
а) облици повезивања привредних друштава
б) статусне промене привредних друштава
в) ни једно ни друго
298. Свако привредно друштво које учествује у статусној промени сачињава финансjиски
извештај са стањем на дан статусне промене :
а) да
б) не
299. Директор акционарског друштва припрема нацрт уговора о спајању уз припајање у
писаној форми :
а) да
б) не
300. Да ли је могуће вршити статусне промене и ако је једно или више привредних
друштава, које се спајају или деле у ликвидацији :
а) могуће је
б) могуће је под условом да та друштва нису почела са поделом имовине својим
акционарима или члановима и да донесу одлуку о окончању поступка ликвидације
в) немогуће је

Odgovori 291-300
291. в) измирује обавезе, наплаћује потраживања и уновчава имовину друштва
292. а) дужан је да се одмах обустави поступак ликвидације и покрене поступак стечаја
(банкротства)
293. а) да
294. в) путем уговора, учешћа у основном капиталу или ортачким уделима и комбиновано
путем
основног капитала и уговора
295. а) да
296. а) да
297. б) статусне промене привредних друштава
298. а) да
299. б) не
300. б) могуће је под условом да та друштва нису почела са поделом имовине својим
акционарима или члановима и да донесу одлуку о окончању поступка ликвидације

www.registracija-vozila.rs

Pitanja 301-310
301. Спајања привредних друштава јесте спајање уз припајање, спајање уз оснивање и
спајање уз спајање уз припајање и уз оснивање :
а) да
б) не
302. Подела привредних друштава јесте подела уз припајање, подела уз оснивање и подела
уз припајање и уз оснивање :
а) да
б) не
303. Привредно друштво над којим се спроводи поступак ликвидације
а) може променити правну форму после почетка деобе и исплате ликвидационог остатка
ортацима, члановима или акционарима, који преостане пошто се подмире повериоци
друштва
б) може променити правну форму до почетака деобе и исплате ликвидационог остатка
ортацима, члановима или акционарима, који преостане пошто се подмире повериоци
друштва
в) не може
304. Промена правне форме се региструје и објављује :
а) да
б) не

305. Да ли је могуће да акционарско друштво промени правну форму у друштво са
ограниченом одговорношћу :
а) да
б) не
306. Друштво са ограниченом одговорношћу одговара за cвоје обавезе :
а) целокупном имовином друштва
б) целокупном имовином чланова
в) целокупном имовином друштва и њених чланова
307. Друштво са ограниченом одговорношћу може имати највише :
а) 30 чланова
б) 50 чланова
в) 110 чланова
308. Улог у друштво са ограниченом одговорношћу може бити новчани или неновчани :
а) да
б) не
309. Основни капитал друштва са ограниченом одговорношћу може се одлуком
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скупштине чланова повећати новим улозима чланова или претварањем расположивих
резерви за ове намене у основни капитал :
а) да
б) не
310. Друштво с ограниченом одговорношћу :
а) може уделе узети у залогу
б) не може уделе узети у залогу
в) може уделе узети у залогу, ако је износ потраживања обезбеђених залогом удела
нижи од вредности удела, односно вредности уплаћеног капитала

Odgovori 301-310
301. б) не
302. а) да
303. б) може променити правну форму до почетака деобе и исплате ликвидационог
остатка ортацима, члановима или
акционарима, који преостане пошто се подмире повериоци друштва
304. а) да
305. а) да
306. а) целокупном имовином друштва
307. б) 50 чланова
308. а) да
309. а) да
310. в) може уделе узети у залогу, ако је износ потраживања обезбеђених залогом удела
нижи од вредности удела, односно вредности уплаћеног капитала

Pitanja 311-320
311. Друштво с ограниченом одговорношћу :
а) може пружати финансијску подршку било које врсте за куповину својих удела
б) може индиректно пружати финансијску подршку било које врсте за куповину својих
удела
в) не може директно или индиректно пружати финансијску подршку било које врсте за
куповину својих удела
312. Оснивачким акт друштва с ограниченом одговорношћу може се мењати само
једногласном одлуком свих чланова друштва :
а) да
б) да, сем ако тим актом није друкчије одређено
в) не
313. Акционарско друштво за осигурање оснивају :
а) најмање 2 правна лица
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б) најмање 2 правна или физичка лица
в) најмање 3 правна лица
314. Акционарско осигурање може обављати само једне или више врста осигурања, у
оквиру исте групе осигурања :
а) да
б) не
315. Да ли је Закон о осигурању прописао минималну висину новчаног дела основног
капитала :
а) да
б) не
316. Стечајни поступак обухвата банкротство, односно реорганизацију :
а) да
б) не
317. По Закону о стечајном поступку сматра се да је стечајни дужник неспособан за
плаћање, ако не може да одговори својим обавезама у року од :
а) 30 дана
б) 45 дана
в) 60 дана
318. Стечајни поступак спроводи суд на чијем подручју је седиште стечајног дужника :
а) да
б) не
319. Стечајни управник се именује решењем о покретању стечајног поступка :
а) да
б) не
320. Рок за пријаву потраживања не може бити дужи од :
а) 30 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације
б) 60 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације
в) 90 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације

Odgovori 311-320
311. в) не може директно или индиректно пружати финансијску подршку било које врсте
за куповину својих удела
312. б) да, сем ако тим актом није друкчије одређено
313. б) најмање 2 правна или физичка лица
314. а) да
315. а) да
316. а) да
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317. б) 45 дана
318. а) да
319. а) да
320. а) 30 дана од дана објављивања огласа о покретању поступка ликвидације

Pitanja 321-330
321. Испитно рочисте (за испитивање потраживања) одржаће се у року не дужем од :
а) 45 дана од дана истека рока за пријављивање потраживања
б) 60 дана од дана истека рока за пријављивање потраживања
в) 75 дана од дана истека рока за пријављивање потраживања
322. Даном покретања стечајног поступка престају права директора и та права прелазе на
стечајног управника :
а) да
б) не
323. Покретање стечајног поступка није разлог за отказ уговора о раду који је стечајни
дужник закључио са запосленима :
а) да
б) не
324. Меница је :
а) само средство плаћања
б) само средство обезбеђења наплате
в) средство плаћања и средство обезбеђења наплате
325. Каматна стопа се мора назначити на меници :
а) да
б) не
326. Чек садржи безусловни упут да се плати одређена свота новца из трасантовог
покрића:
а) да
б) не
327. Чек може гласити :
а) само на име
б) само на доносиоца
в) на име, по наредби или на доносиоца
328. Да ли друштво које обавља послове посредовања у осигурању, може обављати и
послове саветовања и помоћи у обради штета и процени ризика и штета?
а) Да
б) Не
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329. Да ли друштво за посредовање у осигурању може обављати и послове заступања у
осигурању?
а) Да
б) Не
в) Не, сем у случају да има дозволу НБС за обављање тих послова, с тим што у истом
правном послу не може бити заступник за једну, а посредник за другу уговорну страну.
330. Шта фирма друштва за посредовање мора садржати у свом називу?
а) Реч «осигурање»
б) Ознаку делатности «посредовање у осигурању»
в) Није посебно специфицирано

Odgovori 321-330
321. б) 60 дана од дана истека рока за пријављивање потраживања
322. а) да
323. б) не
324. в) средство плаћања и средство обезбеђења наплате
325. б) не
326. а) да
327. в) на име, по наредби или на доносиоца
328. а) Да
329. в) Не, сем у случају да има дозволу НБС за обављање тих послова, с тим што у истом
правном послу не може бити заступник за једну, а посредник за другу уговорну страну.
330. б) Ознаку делатности «посредовање у осигурању»

Pitanja 331-340
331. Ако се друштво за посредовање у осигурању оснива као акционарско друштво,
новчани део основног капитала не може бити мањи од :
а) 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
б) 12.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
в) 10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
332. Ако се друштво за посредовање у осигурању оснива као друштво с ограниченом
одговорношћу, новчани део основног капитала не може бити мањи од:
а) 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
б) 12.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
в) 10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
333. Уколико друштво за посредовање у осигурању обавља и послове заступања у
осигурању, за колико се износ иницијалног основног капитала (25.000 евра односно 12.500
евра) увећава :
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а) 10%
б) 20%
в) 30%
334. Који део основног капитала друштво за посредовање у осигурању мора имати у
новцу, краткорочним хартијама од вредности и краткорочним пласманима :
а) најмање 50% укупног износа основног капитала
б) најмање 30% укупног износа основног капитала
в) најмање 10% укупног износа основног капитала
г) није прописано.
335. Да ли ће НБС одузети дозволу за обављање послова посредовања у осигурању
друштву за посредовање у осигурању уколико исто посредује за друштво за осигурање
које нема дозволу за обављање послова осигурања :
а) Да, сем у случају када је у питању осигурање од ризика који се у нашој земљи не
осигурава.
б) Не
в) Да, сем у случају када је у питању инострано друштво за осигурање које не поседује
лиценцу НБС.
336. Друштво може да обавља послове заступања у осигурању на основу :
а) Уговора о заступању, у име и за рачун друштва за осигурање основаног у складу са
Законом о осигурању,
б) Уговора о заступању, у име и за рачун друштва за осигурање основаног у складу са
Законом о осигурању и дозволе за обављање послова заступања у осигурању добијене од
стране НБС
в) Нема посебних захтева.
337. Да ли друштво за заступање у осигурању односно заступник у осигурању може
обављати и послове саветовања и помоћи у обради штета и процени ризика и штета :
а) Да
б) Не
338. Друштво за заступање у осигурању, односно заступник у осигурању, може :
а) Обављати послове заступања за више друштава за осигурање, на основу појединачно
склопљених уговора о заступању,
б) Обављати послове заступања само за једно друштво за осигурање
в) Може заступати више друштава за осигурање, уз њихову писмену сагласност.
339. Да ли је друштво за заступање у осигурању, односно заступник у осигурању дужан да
у својим пословним просторијама има на видном месту истакнут назив друштва за
осигурање које заступа :
а) Да
б) Не
340. Ако се друштво за заступање у осигурању оснива као акционарско друштво, новчани
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део основног капитала не може бити мањи од :
а) 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
б) 12.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
в) 10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.

Odgovori 331-340
331. а) 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате
332. б) 12.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате
333. в) 30%
334. а) најмање 50% укупног износа основног капитала
335. а) Да, сем у случају када је у питању осигурање од ризика који се у нашој земљи не
осигурава
336. б) Уговора о заступању, у име и за рачун друштва за осигурање основаног у складу са
Законом о осигурању и дозволе за обављање послова заступања у осигурању добијене од
стране НБС
337. а) Да
338. в) Може заступати више друштава за осигурање, уз њихову писмену сагласност
339. а) Да
340. а) 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате

Pitanja 341-350
341. Ако се друштво за заступање у осигурању оснива као друштво с ограниченом
одговорношћу, новчани део основног капитала не може бити мањи од :
а) 25.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
б) 12.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате,
в) 10.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате.
342. Друштво за заступање у осигурању дужно је да у свом пословању обезбеди да у
новцу, краткорочним хартијама од вредности и краткорочним пласманима мора имати :
а) најмање 10% основног капитала,
б) најмање 30% основног капитала,
в) најмање 50% основног капитала.
343. Заступник у осигурању мора увек имати на рачуну најмање :
а) 5.000 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС,
б) 2.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС
в) 1.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС.
344. Послове заступања у осигурању могу обављати лица која :
а) имају овлашћење НБС,
б) немају овлашћење НБС, али продају полисе иностраних друштава за осигурање,
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в) имају високу или вишу стручну спрему.
345. Друштво за заступање у осигурању, односно заступник у осигурању дужан је да :
а) новчана средства и остале инструменте плаћања и обезбеђења плаћања, која је
наплатио, односно преузео од осигураника, односно уговарача осигурања уплати у корист
осигуравајућег друштва истог, а најкасније наредног радног дана од дана преузимања
односно наплате,
б) новчана средства и остале инструменте плаћања и обезбеђења плаћања, која је
наплатио, односно преузео од осигураника, односно уговарача осигурања уплати у корист
осигуравајућег друштва у року од пет дана, од дана преузимања односно наплате,
в) новчана средства и остале инструменте плаћања и обезбеђења плаћања, која је аплатио,
односно преузео од осигураника, односно уговарача осигурања уплати у корист
осигуравајућег друштва у року од седам дана од дана преузимања односно наплате.
346. Акционарско друштво за осигурање престаје ако се број акционара смањи на један,
ако се нови акционар не пријави органу који води регистар у року од :
а) годину дана
б) месец дана
в) шест месеци.
347. Одговорно лице у друштву за посредовање у осигурању и друштву за заступање у
осигурању, као и заступник у осигурању, које НБС достави нетачне и неистините податке
од значаја за вршење надзора или које инспектору осигурања онемогући вршење надзора,
казниће се :
а) за кривично дело казном затвора од три месеца до пет година,
б) не кажњава се за кривично дело
в) за кривично дело казном затвора до годину дана.
348. Одговорни лице у друштву за посредовање у осигурању, друштву за заступање у
oсигурању као и код заступника у осигурању, које обавља делатност осигурања за коју
није добијена дозвола НБС, казниће се :
а) кривично дело казном затвора до годину дана,
б) кривично дело казном затвора од три до шест година,
в) не кажњава се за кривично дело.
349. Одговорно лице у друштву за посредовање у осигурању, друштву за заступање у
осигурању, као и код заступника у осигурању које приликом утврђивања и процене ризика
и штета сачини лажне процене и изјаве, казниће се :
а) за кривично дело новчаном казном
б) за кривично дело новчаном казном или казном затвора до три године
в) не кажњава се за кривично дело.
350. Друштво за посредовање у осигурању или друштво за заступање у осигурању дужно
је да прибави сагласност НБС за обављање функције члана управе, односно надзорног
одбора :
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а) Да
б) Не

Odgovori 341-350
341. б) 12.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС на дан уплате
342. в) најмање 50% основног капитала
343. в) 1.500 евра у динарској противвредности по средњем курсу НБС
344. а) имају овлашћење НБС
345. а) новчана средства и остале инструменте плаћања и обезбеђења плаћања, која је
наплатио, односно преузео од осигураника, односно уговарача осигурања уплати у корист
осигуравајућег друштва истог, а најкасније наредног радног дана од дана преузимања
односно наплате
346. в) шест месеци
347. а) за кривично дело казном затвора од три месеца до пет година
348. б) кривично дело казном затвора од три до шест година
349. б) за кривично дело новчаном казном или казном затвора до три године
350. а) Да

Pitanja 351-360
351. Ако посредник или заступник обавља послове заступања или посредовања у
осигурању без претходног уписа у регистар код НБС, казниће се :
а) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара,
б) новчаном казном до 100.000 динара
в) неће се новчано казнити.
352. Ако друштво за посредовање у осигурању или друштво за заступање у осигурању има
узајамно учешће у капиталу, односно у праву гласа у другом акционарском друштву за
осигурање, акционарском друштву за реосигурање, друштву за посредовање у осигурању,
друштву за заступање у осигурању, агенцији за пружање других услуга у осигурању или
правном лицу које има посебно организован део за пружање других услуга у осигурању,
казниће се :
а) новчаном казном до 100.000 динара
б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
в) неће се новчано казнити.
353. Ако друштво за посредовање у осигурању или друштво за заступање у осигурању без
сагласности НБС стекне квалификовано учешће у друштву за осигурање, односно не
обавести НБС о смањењу учешћа у капиталу друштва, казниће се :
а) новчаном казном до 100.000 динара
б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
в) неће се новчано казнити.
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354. Ако друштво за посредовање у осигурању, друштво за заступање у осигурању, као и
заступник не чувају уговор о заступању у пословним просторијама, казниће се :
а) новчаном казном до 100.000 динара
б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
в) неће се казнити.
355. Ако друштво за посредовање у осигурању, друштво за заступање у осигурању, као и
заступник у прописаном року не уплате, односно не предају новчана средства и остале
инструменте плаћања и обезбеђења плаћања, казниће се :
а) новчаном казном до 100.000 динара
б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
в) неће се казнити.
356. Ако заступник у осигурању благовремено не достави НБС, или не достави решење о
упису у регистар код надлежног органа управе, односно ако у прописаном року не уплати,
односно не преда новчана средства и остале инструменте плаћања и обезбеђења плаћања,
казниће се :
а) новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара,
б) новчаном казном до 10.000 динара
в) неће се новчано казнити.
357. Заступници и посредници, односно друштва за заступање и посредовање, дужни су да
:
а) уредно и ажурно воде своје пословне књиге
б) нису дужни да воде пословне књиге
в) нису дужни да воде пословне књиге јер евиденција коју воде друштва за осигурање која
заступају или у чије име посредују је довољна са становишта Закона о осигурању.
358. Пословне књиге друштва за заступање су :
а) дневник, главна књига и помоћне књиге,
б) спецификација рачуна, књига штета и главна књига
в) дневник, главна књига и књига штета.
359. Пословне књиге се могу водити :
а) у електронској форми,
б) у слободним листовима, повезане или пренете на неки од електронских или магнетних
медија, тако да се по потреби могу одштампати или приказати на екрану,
в) само у папирној форми.
360. Рачуноводствена исправа је :
а) главна књига,
б) налог за књижењење,
в) јавна исправа која представља писани доказ о насталој пословној промени и другом
dогађају.
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Odgovori 351-360
351. а) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
352. б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
353. б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
354. б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
355. б) новчаном казном од 100.000 до 1.000.000 динара
356. а) новчаном казном од 10.000 до 50.000 динара
357. а) уредно и ажурно воде своје пословне књиге
358. а) дневник, главна књига и помоћне књиге
359. б) у слободним листовима, повезане или пренете на неки од електронских или
mагнетних медија, тако да се по потреби могу одштампати или приказати на екрану
360. в) јавна исправа која представља писани доказ о насталој пословној промени и другом
догађају

Pitanja 361-370
361. Да ли се рачуноводственом исправом (документом на основу кога се врши књижење)
сматра и исправа добијена телекомуникацијским путем?
а) Да
б) Не
362. Рачуноводствена исправа и документација у вези са насталом пословном променом
доставља се на књижење најкасније у року од :
а) осам дана од дана настанка пословне промене ако општим актом правног лица није
утврђен краћи рок,
б) пет дана од дана настанка пословне промене ако општим актом правног лица није
утврђен краћи рок,
в) десет дана од дана настанка пословне промене ако општим актом правног лица није
утврђен краћи рок.
363. Лица која воде пословне књиге , после спроведене контроле примљених исправа,
дужна су да пословне промену прокњиже у пословним књигама :
а) у року од 10 дана,
б) наредног дана, а најкасније у року од пет дана од дана пријема рачуноводствене
исправе,
в) није предвиђен рок.
364. Према закону о рачуноводству и ревизији стање имовине и обавеза у књиговодству
усклађује се најмање једном годишње са стварним стањем које се утврђује пописом :
а) Да
б) Не
365. Финансијски извештаји обухватају :
а) биланс стања и биланс успеха,
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б) биланс стања, биланс успеха, извештај о новчаним токовима, извештај о променама на
капиталу и напомене уз финансијске извештаје,
в) биланс стања, биланс успеха и извештај о новчаним токовима.
366. Ревизију финансијских извештаја може да обавља исто предузеће за ревизију
највише:
а) две године узастопно,
б) пет година узастопно,
в) није законом прописано.
367. Да ли предузеће за ревизију које заступнику пружа услуге вођења пословних књига и
састављања финансијских извештаја може извршити ревизију годишњих рачуна?
а) Да
б) Не
368. Основицу пореза на добит предузећа представља :
а) укупни приходи, исказани у билансу успеха, на начин предвиђен Законом о порезу на
добит предузећа.
б) укупни расходи, исказани у билансу успеха, на начин предвиђен Законом о порезу на
добит предузећа.
в) опорезива добит обвезника, исказана у билансу успеха, на начин предвиђен Законом о
порезу на добит предузећа.
369. Према Закону о порезу на добит предузећа трошкови зарада, односно плата, признају
се у износу обрачунатом на терет пословних расхода :
а) Да
б) Не
370. Према Закону о порезу на добит предузећа на терет расхода признаје се извршено
исправљање (отпис) вредности појединачних потраживања према закону којим се уређује
рачуноводство :
а) Да
б) Не

Odgovori 361-370
361. а) Да
362. а) осам дана од дана настанка пословне промене ако општим актом правног лица није
утврђен краћи рок
363. б) наредног дана, а најкасније у року од пет дана од дана пријема рачуноводствене
исправе
364. а) Да
365. б) биланс стања, биланс успеха, извештај о новчаним токовима, извештај о pроменама
на капиталу и напомене уз финансијске извештаје
366. б) пет година узастопно

www.registracija-vozila.rs

367. б) Не
368. в) опорезива добит обвезника, исказана у билансу успеха, на начин предвиђен
3аконом о порезу на добит предузећа
369. а) Да
370. а) Да

Pitanja 371-380
371. Према Закону о порезу на добит предузећа исправке вредности појединачних
потраживања од лица којима се истовремено и дугује, се врше на терет расхода :
а) Да
б) Не
372. Стопа пореза на добит предузећа износи :
а) 20%
б) 15%
в) 10%
373. Да ли се сагласно Закону о порезу на добит предузећа, а ради остваривања циљева
економске политике у погледу стимулисања привредног раста, развоја малих предузећа и
сл., пореским обвезницима пружају порески подстицаји?
а) Да
б) Не
374. Обвезник пореза који у току године отпочне са обављањем делатности дужан је да
поднесе пореску пријаву у року од :
а) Месец дана од дана уписа у регистар надлежног органа,
б) 20 дана од дана уписа у регистар надлежног органа,
в) 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа,
375. Порески обвезник дужан је да поднесе пореску пријаву у року од :
а) 10 дана од дана истека рока прописаног за подношење финансијских извештаја,
б) Месец дана од дана истека рока прописаног за подношење финансијских извештаја
в) Законом није прописан рок.
376. Обвезник коме истекне рок за остваривање права на пореско ослобађање у току
године, дужан је да надлежном пореском органу поднесе пореску пријаву са пореским
билансом у року од :
а) 15 дана од дана истека тог рока,
б) 20 дана од дана истека тог рока,
в) Месец дана од дана истека тог рока.
377. Ако је обвезник пореза у виду аконтације платио мање пореза него што је био дужан
да плати по обавези обрачунатој у пореској пријави, дужан је да разлику уплати најкасније
до подношења пореске пријаве :
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а) Да
б) Не
378. Порески обвезник током године порез на добит плаћа у виду месечних аконтација,
чију висину утврђује на основу пореске пријаве за претходну годину :
а) Да
б) Не
379. Месечна аконтација пореза на добит плаћа се до 15-ог у месецу :
а) Да
б) Не
380. За неизмирене пореске обавезе правног лица организованог у облику ортачког
друштва неограничено солидарно одговара сваки члан друштва својом имовином :
а) Да
б) Не

Odgovori 371-380
371. б) Не
372. в) 10%
373. а) Да
374. в) 15 дана од дана уписа у регистар надлежног органа
375. а) 10 дана од дана истека рока прописаног за подношење финансијских извештаја
376. а) 15 дана од дана истека тог рока
377. а) Да
378. а) Да
379. а) Да
380. а) Да

Pitanja 381-390
381. Према Закону о порезу на доходак грађана под зарадом која је предмет опорезивања
сматра се :
а) Зарада која се остварује по основу радног односа,
б) Уговорена накнада и друга примања која се остварују обављањем привремених и
повремених послова на основу уговора закљученог непосредно са послодавцем, као и на
основу уговора закљученог преко омладинске или студентске задруге, осим са лицем до
навршених 26 година живота, ако је на школовању у установама средњег, вишег и високог
образовања.
в) а и б

382. Према Закону о порезу на доходак грађана опорезиви приход од самосталне
dелатности је :
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а) опорезива добит утврђена на начин прописан Законом, уколико предузетник води
двојно књиговодство
б) укупни приходи
в) опорезива добит утврђена на начин прописан Законом, уколико предузетник води
двојно књиговодство.
383. Стопа пореза на приходе од самосталне делатности износи :
а) 20%
б) 10%
в) 14%
384. Да ли се порески подстицаји, који се признају правним лицима по закону којим се
уређује порез на добит предузећа, признају и предузетницима :
а) Да
б) Не
385. Предузетник који с обзиром на околности није у стању да води пословне књиге, осим
пословне књиге о оствареном промету, или коме њихово вођење отежава обављање
делатности, има право да поднесе захтев да порез на приходе од самосталне делатности
плаћа на паушално утврђен приход (паушално опорезивање) :
а) Да
б) Не јер паушалном опорезивању не подлежу лица која обављају делатност финансијског
посредовања.
386. Према Закону о порезу на доходак грађана предузетник који води пословне књиге
дужан је да пореску пријаву и порески биланс, са тачним подацима, поднесе надлежном
пореском органу најкасније :
а) до 15. марта наредне године
б) до 10. јануара наредне године
в) није одређен рок.
387. Закон о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената се
pримењује на полисе осигурања осигуравајућих друштава :
а) Да
б) Не
388. Над применом Закона о тржишту хартија од вредности и других финансијских
инструмената надзор врши :
а) Народна банка Србије
б) Комисија за хартије од вредности
в) Министарство финансија Републике
389. Хартије од вредности у смислу Закона о тржишту хартија од вредности и других
финансијских инструмената :
а) издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом
систему Централног регистра хартија од вредности,
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б) издају се, преносе и евидентирају у папирној форми у информационом систему
Централног регистра хартија од вредности,
в) а и б
390. Хартије од вредности у смислу Закона о тржишту хартија од вредности и других
финансијских инструмената :
а) гласе на доносиоца
б) гласе на име
в) а и б

Odgovori 381-390
381. в) а и б
382. а) в) опорезива добит утврђена на начин прописан Законом, уколико предузетник
bоди двојно књиговодство
383. б) 10%
384. б) Не
385. а) Да
386. а) до 15. марта наредне године
387. б) Не
388. б) Комисија за хартије од вредности
389. а) издају се, преносе и евидентирају у облику електронског записа у информационом
систему Централног регистра хартија од вредности
390. б) гласе на име

Pitanja 391-397
391. Законитим имаоцем хартије од вредности у смислу Закона о тржишту хартија од
вредности и других финансијских инструмената се сматра :
а) власник рачуна хартија од вредности који се води код Централног регистра хартија од
вредности
б) лице за чији рачун кастоди банка води рачуне хартија од вредности
в) а и б.

392. Права из хартија од вредности су неограничено преносива у правном промету, осим
ако Законом о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената није
другачије предвиђено :
а) Да
б) Не
393. Права из хартија од вредности могу се стицати и по основу правног следбеништва
након правоснажне судске одлуке којом је окончан оставински, стечајни или
lиквидациони поступак.
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а) Да
б) Не
394. Према Закону о тржишту хартија од вредности и других финансијских инструмената
постоје следеће врсте хартија од вредности: (заокружити тачне одговоре и допунити
празно место) :
а) дужничке хартије од вредности
б) варанти за куповину акција или обвезница
в) депозитне потврде
г) чекови
д) менице
е) акције

395. Обавезе из краткорочних дужничких хартија од
вредности доспевају у року:
а) до 365 дана од дана њиховог издавања
б) до 180 дана од дана њиховог издавања
в) није одређен рок.
396. Хартије од вредности могу се дистрибуирати само јавном понудом, уз објављивање
проспекта за дистрибуцију хартија од вредности и упућивање јавног позива за упис и
уплату хартија од вредности, осим ако Законом о тржишту хартија од вредности и других
финансијских инструмената није другачије предвиђено :
а) Да
б) Не
397. Лице које стекне акције по основу којих остварује право гласа тако да његов удео у
основном капиталу акционарског друштва достигне, пређе или падне испод границе 10%,
20%, 33%, 50% и 66% укупног броја гласова у скупштини тог друштва, дужно је да у року
од седам дана од дана настанка промене о томе обавести :
а) Комисију за хартије од вредности
б) Није дужно да обавештава никога
в) издаваоца, Комисију за хартије од вредности и савезни орган надлежан за спречавање
монопола.

Odgovori 391-397
391. в) а и б
392. а) Да
393. а) Да
394. а) дужничке хартије од вредности
б) варанти за куповину акција или обвезница
в) депозитне потврде
е) акције
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395. а) до 365 дана од дана њиховог издавања
396. а) Да
397. в) издаваоца, Комисију за хартије од вредности и савезни орган надлежан за
спречавање монопола

