
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Шифра ученика ____________________
 Време израде теста је 60 минута Прва економска школа, фебруар 2018
 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 35.

___________________________________________________________________________________
Број бодова

1. Еластичност тражње је ________________________________________________________ 2
_______________________________________________________________________________
а тражња је нееластична ако:

а) већа промена у цени изазива већу промену у тражњи
б) мала промена у тражњи изазива малу промену у цени
ц) мања промена у цени изазива већу промену у тражњи
д) већа промена у цени изазива мању промену у тражњи

2. Акумулација капитала означава део профита који се: 1
a) издваја за надокнаду утрошених средстава за производњу
б) издваја за проширење производње
ц) користи за увећање амортизационог фонда

3. Уколико се смањи мерило цене, уз остале непромењене услове, цена робе ће се: 1
а) повећати
б) смањити
ц) остати иста

4. У условима дефлације, ако централна банка изврши девалвацију: 1
а) увоз и извоз се повећавају
б) извоз и увоз остају исти
ц) увоз расте, а извоз опада
д) извоз расте, а увоз опада

5. Банкарска тарифа је __________________________________________________________ 2
и састоји се из:
а) чистих трошкова новчаног промета и профита банке (добити)
б) камате и профита (добити) банке
ц) активне и пасивне камате
д) камате и чистих трошкова промета

6. Вишак производа служи за: 2
а) _____________________________________________________________
б) _____________________________________________________________
ц) _____________________________________________________________

7. Цена акције је једнака номиналној вредности акције ако је: 1
а) утрошени капитал већи од уложеног
б) ако је дивидендна стопа мања од каматне стопе
ц) ако је профит акционарског друштва једнак камати
д) ако је дивидендна стопа једнака каматној стопи



8. У постојани 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 већу вредност од
своје сопствене
ц) предмети рада и радна снага јер њихов утрошак не зависи од стопе амортизације

9. У производне трошкове промета спадају: 2
а) трошкови транспорта и трошкови платног промета
б) трошкови књиговодства, евиденције и контроле
ц) трошкови транспорта и књиговодства
д) трошкови транспорта и трошкови чувања робних резерви

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

10. Друштвени производ се састоји од: 1
а) фонда амортизације, фонда за друштвене резерве и фонда за најамнине
б) фонда амортизације и фонда акумулације
ц) амортизације и националног дохотка

11. Услови за настанак робне производње су: 2
а) ______________________________________________________
б) ______________________________________________________
ц) _______________________________________________________

12. Дати су следећи подаци: 2
1 телевизор = 10 одела
(100 часова)            (100 часова)

Ако се вредност телевизора повећа за 20%, колико треба да износи
вредност одела ( дошло је до промена у производњи одела), ако је
сада прометна вредност:

1 телевизор = 20 одела

13. Извори зајмовног капитала су: 2
а) _____________________________________________________________________
б) _____________________________________________________________________
ц) _____________________________________________________________________

14. Тржишна вредност робе се повећава: 1
а) ако је понуда већа од тражње за датом робом
б) ако се смањи друштвено потребно радно време за производњу дате робе
ц) ако се повећа просечан степен интензивности рада



15. 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

16. Апсолутна рента се присваја: 2
а) на парцелама које су боље од регулаторне
б) само на најбољим парцелама
ц) само на најлошијој парцели
д) на свим парцелама

а она:
а) не улази у тржишну цену пољопривредних производа
б) за њен износ се повећава тржишна цена пољопривредних производа
ц) за њен износ се повећава вредност пољопривредних производа

17. Производна функција је: _______________________________________________________
________________________________________________________________________________ 2
а крива једнаког производа је: _____________________________________________________
________________________________________________________________________________

18. Трговачки капитал датог трговца износи 200.000 динара. Робу коју продаје трговац 3
набавља по цени од 120 динара. Чисти трошкови новчаног промета за реализацију
1.000 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.

19. Амортизација износи 100.000 динара (am' = 20%), а утрошени оптицајни капитал после 3
4 обрта износиi 200.000 динара. Количина произведених производа у једном обрту је 500.
Тржишна цена по којој се реализују производи износи 260 динара. Израчунати:

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

20. Дата банка је прикупила средства (депозите) у износу од 10.000.000 дин. Чисти трошкови 3
новчаног промета износе 300.000 динара. Сопствени капитал банке је 1.000.000.
Колику активну каматну стопу треба да оствари ова банка да би могла да исплати пасивну
каматну стопу од 5% и оствари профитну стопу од 10%.



Школско такмичење из Основи економије 2017/2018

Решења:

1. способност тражње да се прилагоди промени цене  (могућност прилагођавања тражње
промени цена), д
2. б
3. а
4. д
5. цена банкарске услуге, а
6. а) потребе непроизводног и неактивног становништва

б) акумулација
ц) друштвене резерве

7. д
8. б
9. д, а
10. ц
11. а) друштвена подела рада

б) вишкови производа
ц) приватна својина

12. 1 телевизор = 100h, 1 одело = 10h
1 телевизор = 120h
1 телевизор = 20 одела 1 одело = 120/20 = 6 h

(120h) (120h)

13. а)фондови (амортизација, акумулација, резерве)
б) штедни улози грађана
ц) средства рентијера

14. ц
15. б
16. д, б
17. однос међузависности између обима производње и ангажованих фактора производње

крива која повезује једнаке (исте) обиме производње остварене уз различиту комбинацију
производње

18. a) маржа по јединици је 35, профит је 20.000
б) продајна цена је 155 динара (120Нц + 15чтп + 20пф) или (120Нц + 35м) = 155Пц

19. a) Цк = 150
б) СК = 500.000  OK = 50.000  K = 550.000
ц) профитна стопа је 40%

20. ПK = 500.000, профит = 100.000
приход = 400.000 ( 300.000чтнп + 100.000пф)
АК = 900.000, аk' = 9%


