
МЕМОРИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ “ДРАГАНА БОГДАНОВИЋ”
ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
________________________________________________ Шифра ученика ________________________
Прва економска школа, мај 2018

 Време израде теста је 60 минута .
 Тест се ради хемијском оловком
 Код питања на заокруживање, заокружите тачан/не одговор/е и није дозвољено прецртавање
 Строго забрањено коришћење мобилних телефона и било какво обележавање теста
 Укупан број бодова је 30

Број бодова

1. Висина најамнине зависи од: 2
а) ____________________________________
б) ____________________________________
ц) ____________________________________
д) ____________________________________

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

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

јединица мере

3. Доходак закупца назива се: 3
а) закупнина
б) профит
ц) рента
д) камата

а структура продајне цене пољопривредних производа кад се укључи монополска рента гласи:
а) ck + ppf + mr
б) ck + ppf + ar
ц) ck + ppf + ar + mr

4. Диференцијална рента као појавни облик екстрапрофита у пољопривреди: 1

а) улази у цену коштања пољопривредних производа
б) укључује се у тржишну цену пољопривредних производа као засебна величина
ц) постоји само на најлошијој парцели
д) одређена је разликама у природној плодности између парцела које су боље од регулаторне

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. Произвођач остварује профит ако је: 1
а) тржишна цена једнака трошковима производње
б) тржишна цена већа од цене коштања
ц) тржишна цена већа од уложеног капитала

7. Са становишта стварања вишка вредности, капитал се дели на: 1
а) предујмљени и утрошени
б) постојани и променљиви
ц) постојани и циркулирајући
д) стални и оптицајни



8. Каматна стопа одређује минималну рентабилност: 1
а) утрошеног капитала
б) уложеног капитала
ц) само сопственог капитала
д) само позајмљеног капитала

9. У стални капитал спадају: 1
а) 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
а) 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 ће бити једнак произведеном вишку вредности ако је: 1
а) 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
а) 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. Фиксни трошкови са смањењм обима производње: 2
а) остају исти у апсолутном износу
б) расту са повећањем обима производње у апсолутном износу
ц) расту по јединици производа
д) смањују се по јединици производа

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

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

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. Производна функција је __________________________________________________ 2
а њен општи израз гласи:

____________________________________________________

19.Трговачки капитал датог трговца износи 200.000 динара. Робу коју продаје трговац 3
набавља по цени од 100 динара. Чисти трошкови новчаног промета за реализацију
1000 комада робе износе 15.000 динара.
а) Колика треба да буде маржа да би овај трговац остварио профитну стопу од 10%?
б) Колико ће износити продајна цена робе?

20.Амортизација износи 100.000 динара (стопа амортизације износи 20%) а утрошени оптицајни капитал
после 5 обрта износи 300.000 динара. Количина произведених производа у једном обрту је 400. Тржишна
цена по којој се реализују производи износи 300 динара. Израчунати: 3

а) цену коштања робе
б) износ уложеног сталног и оптицајног капитала
ц) профитну стопу



КЉУЧ

1. Вредност радне снаге
Понуда и тражња за радном снагом
Држава и синдикат
Монетране промене

2. б
3. б и ц
4. д
5. б и а
6. б
7. б
8. д
9. а
10. б
11. а
12.

 специјализација за послове робног промета (смањује се капитал неопходан у прометној сфери а
повећава се капитал који се може уложити у производњу)

 скраћује се време промета (повећава се број обрта)
 повезује циклусе производње различитих произвођача и обезбеђује континуирани обрт соственог

капитала
 смањују се прометни трошкови

13. ц
14. а и ц
15. д
16. б
17. продајне цене и набавне цене; б
18. Производна функција је однос међузависности између обима производње и ангажованих фактора

производње. Њен општи израз гласи: P = f(x,y,z)

19. ТК = 200.000 дин. ПФ је 20.000 дин. ПФ по јед. је 20 дин.
НЦ = 100 ЧТП по јед. 15 дин.
ЧТП = 15.000
1000 комада робе
Профитна стопа је 10%

НЦ = 100
ЧТП = 15 а) маржа је 35 динара
ПФ =20 б) ПЦ = 135 дин.
_____________
ПЦ = 135 дин.

20.
 Цена коштања 200 дин.
 Уложени стални капитал 500.000 дин. Уложени оптицајни капитал 60.000
 Профитна стопа 35,71%


