
МЕМОРИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ “ДРАГАНА БОГДАНОВИЋ”
ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ

________________________________________________________________________________

Шифра ученика ____________________
 Време израде теста је 45 минута Прва економска школа, мај 2016.
 Тест се ради хемијском оловком
 Код питања на заокруживање није дозвољено прецртавање
 Строго забрањено коришћење мобилних телефона и било какво обележавање теста
 Укупан број бодова је 30

_______________________________________________________________________________________________________________
П и т а њ а Број бодова

1. Профитна стопа је показатељ: 1
а) економичности
б) степена оплодње уложеног капитала
ц) степена оплодње утрошеног капитала
д) продуктивности рада

2. Ако се при одређивању најамнине по комаду узме учинак радника испод просечне 1
продуктивности, мању најамнину ће примити они радници:

a) који остварују продуктивност већу од продуктивности радника који је јединица мере
б) који остварују продуктивност мању од продуктивности радника који је јединица мере
ц) који остварује продуктивност која је једнака продуктивности радника који је

јединица мере

3. Извори зајмовног капитала су: 2
а) __________________________________________
б) __________________________________________
ц) __________________________________________

4. Дата банка из банкарске тарифе покрива: 1
а) пасивну камату
б) разлику између активне и пасивне камате
ц) чисте трошкове новчаног промета

5. У производне трошкове промета спадају: 2
а) трошкови чувања робних резерви и трошкови платног промета
б) трошкови транспорта и трошкови чувања робних резерви
ц) трошкови транспорта и трошкови књиговодства

а они се надокнађују из:
а) вредности робе
б) рабата
ц) профита

6. Екстрапрофит ће у датој грани присвојити произвођач који: 1
а) има цену коштања једнаку тржишној цени
б) има цену коштања мању од просечне гранске цене коштања
ц) има цену коштања на нивоу просечне гранске цене коштања
д) има производњу већу од просечне производње у датој грани



7. Ако је тржишна цена једнака цени коштања: 1
a) предузеће остварује профит већи од амортизације
б) профит предузећа је нула
ц) профит је мањи од трошкова

8. Ако се на крају дате године повећају средства за акумулацију (проширење производње) 1
у датом акционарском друштву:

а) дивидендна стопа ће се повећати, а профитна стопа смањити
б) дивидендна стопа ће се смањити, а профитна стопа ће остати иста
ц) дивидендна стопа ће остати иста, а профитна стопа ће се повећати

9. У стални капитал спадају: 1
a) средства за рад јер се не троше у једном обрту
б) средства за производњу јер на нови производ не могу пренети вредност већу
од своје сопствене
ц) предмети рада и радна снага јер њихов утрошак не зависи од стопе амортизације

10. Цена коштања робе представља: 1
a) цену по којој се производи продају на тржишту
б) новчани израз утрошка фактора производње по јединици робе
ц) цену по којој се набављају фактори производње

11. Профит је разлика између _________________________________________ 2
а он ће бити једнак произведеном вишку вредности ако је:

a) тржишна цена = тржишна вредност
б) тржишна цена = цена коштања
ц) тржишна цена = трошкови производње

12. Основне функције тровачког капитала су: 2
а) _________________________________________________________________________
б) _________________________________________________________________________
ц) _________________________________________________________________________
д) _________________________________________________________________________

13. Акумулација уз пораст органског састава капитала означава: 1
a) повећање производње уз исте ангажоване факторе производње
б) повећање производње уз пораст променљивог капитала
ц) повећање производње уз бржи пораст постојаног од варијабилног капитала

14. Закон просечног профита  обезбеђује да се: 1
а) на једнак грански капитал присвоји једнак профит
б) да појединачни произвођач на једнак капитал присвоји једнак профит
ц) да произвођачи добију профит

15. Предузетничка добит је: 1
а) доходак закупца земље
б) доходак власника земље
ц) доходак зајмодавца
д) доходак зајмопримца



16. Акција је: 1
а) врста кредитног новца
б) правна потврда о уделу власника акција у капиталу акционарског друштву
ц) писмена исправа о износу дуга зајмопримца
д) писмена потврда о положеном депозиту код банке

17. Трговачки рабат је разлика између ________________________________________________ 2
а структуру продајне цене трговинe чине:

а) набавна цена трговине, цена коштања, профит трговца
б) набавна цена трговине, чисти трошкови промета, профит трговца
ц) набавна цена трговине, профит произвођача, профит трговца

18. Доходак власника обвезнице је ________________________________, а емитовањем 2
обвезница:

а) врши се дисперзија власничке структуре
б) повећава се задуженост предузећа
ц) смањује се задуженост предузећа

19. Трговачки капитал датог трговца износи 500.000 динара. Робу коју продаје трговац 3
набавља по цени од 150 динара. Чисти трошкови новчаног промета за реализацију
1.000 комада робе износе 40.000 динара.

а) колика треба да буде маржа да би овај трговац остварио профитну стопу од 10%
б) колико ће износити продајна цена робе.

20. У дато акционарско предузеће је уложен капитал од 10.000.000 динара. Емитовано је 3
1.000 акција, дивидендна стопа је 8%, а каматна стопа је 4%. Израчунати:

а) колики профит мора да оствари ово акционарско друштво да би на крају године
у фонд акумулације могло да издвоји 1.000.000 динара

б) износ дивиденде по једној акцији
ц) цену акције



Меморијално такмичење "Драгана Богдановић"  решења 2016.

1. б
2. б
3. а) разни фондови (акумулација, амортизација и резерве)

б) штедни улози становништва
ц) средства капиталиста рентијера

4. ц
5. б, а
6. б
7. б
8. б
9. а
10. б
11. Тржишне цене и цене коштања (прихода и расхода), а
12. а) смањење капитала у сфери промета

б) скраћење времена промета
ц) континуитет репродукције - реализује робу различитих произвођача
д) смањује трошкове промета

13. ц
14. а
15. д
16. б
17. Продајне  цене и набавне цене, б
18. Камата, б
19. а) Маржа је 90, профит је 50 по јединици, укупан профит је 50.000

б) Продајна цена је 240 = 150Нц + 40чтп + 50пф

20. а) профит је 1.800.000, дивиденда је 800.000
б) дивиденда по акцији је 800
ц) цена акције је 20.000, номинална вредност је 10.000


