МЕМОРИЈАЛНО ТАКМИЧЕЊЕ “ДРАГАНА БОГДАНОВИЋ”
ИЗ ПРЕДМЕТА ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ


Шифра ученика ____________________
Прва економска школа, 9. мај 2019.

Време израде теста је 60 минута
 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.
_______________________________________________________________________________________________________________
Питања
Број
бодова

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

1

2. Уколико се радни дан продужи са 7 на 8 часова, уз исту интензивност и непромењен број
радника, у питању је производња
а) апсолутног вишка вредности, при чему се стопа вишка вредности повећава
б) апсолутног вишка вредности, при чему се стопа вишка вредности не мења
в) апсолутног вишка вредности, при чему се стопа вишка вредности смањује
г) релативног вишка вредности, при чему се стопа вишка вредности не мења
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3. Производна функција је:
____________________________________________________________________________
а крива једнаког производа је:
_____________________________________________________________________________
4. Тржишна цена пољопривредних производа се формира тако да обухвата цену коштања и
просечан профит по јединици производа оне парцеле која има:
а) најмању цену коштања
б) највећу цену коштања
в) просечну цену коштања
г) највећи профит по јединици производа
5. У производне трошкове промета спадају:
а) трошкови чувања робних резерви и трошкови платног промета
б) трошкови транспорта и трошкови чувања робних резерви
в) трошкови транспорта и трошкови књиговодства
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1

2

а они се надокнађују из:
а) профита
б) рабата
в) вредности робе
6. Дата банка из банкарске тарифе покрива:
а) пасивну камату
б) разлику између активне и пасивне камате
в) чисте трошкове новчаног промета
г) активну камату
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7. У капиталистичком друштвеном систему
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основни циљ (мотив) производње је ____________________________________________
док је основни циљ (мотив) пословања _________________________________________,
8. Акумулација уз пораст органског састава капитала означава:
a) повећање производње уз исте ангажоване факторе производње
б) повећање производње уз пораст променљивог капитала
в) повећање производње уз бржи пораст постојаног од варијабилног капитала
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9. Цена акције је једнака номиналној вредности акције ако је:
а) утрошени капитал већи од уложеног
б) ако је дивидендна стопа мања од каматне стопе
в) ако је профит акционарског друштва једнак камати
г) ако је дивидендна стопа једнака каматној стопи
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10. Ако се повећа број обрта капитала уложеног у предмете рада и радну снагу,
укупно уложени капитал ће се:
а) смањити
б) повећати
в) остати непромењен
г) могућа су сва три претходно наведена случаја
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11. Када се вредносни однос између постојаног и варијабилног капитала промени са 4:1 на
5:1 зато што су се промениле цене фактора производње док су количине фактора производње
остале непромењене, такав однос:
а) представља органски састав капитала
б) не представља органски састав капитала
в) представља стопу вишка вредности
г) представља технички састав капитала
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12. Уколико је просечна цена коштања у аутомобилској индустрији 5.000 €, екстрапрофит ће
остварити произвођач чија индивидуална цена коштања износи
а) 5.500 €;
б) 5.000 €;
в) 4.800€
г) не може да се одговори на основу датих података
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13. Апсолутна рента се присваја:
а) на парцелама које су боље од регулаторне
б) само на најбољим парцелама
в) само на најлошијој парцели
г) на свим парцелама
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а она:
а) не улази у тржишну цену пољопривредних производа
б) за њен износ се повећава тржишна цена пољопривредних производа
б) за њен износ се повећава вредност пољопривредних производа
.

14. Трговац надокнађује чисте трошкове робног промета из:
a) укупног вишка вредности који је произвео
б) набавне цене трговине
в) профита трговца
г) трговинске марже (рабата)

1

15. Висина најамнине зависи од следећих фактора:
а) _____________________________________________________________
б) _____________________________________________________________
в) _____________________________________________________________
г) _____________________________________________________________
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16. Профитна стопа је показатељ:
а) економичности
б) степена оплодње уложеног капитала
в) степена оплодње утрошеног капитала
г) продуктивности рада
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17. Основне функције трговачког капитала су:
а) _________________________________________________________
б) _________________________________________________________
в) _________________________________________________________
г) _________________________________________________________
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18. Доходак власника обвезнице је ________________________________, а емитовањем
обвезница:
а) врши се дисперзија власничке структуре
б) повећава се задуженост предузећа
в) смањује се задуженост предузећа
г) не мења се задуженост предузећа
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19. Трговачки капитал датог трговца износи 600.000 динара. Робу коју продаје трговац
набавља по цени од 120 динара. Чисти трошкови 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.
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20. Утрошени стални капитал износи 50.000 динара, стопа амортизације је 10%,
а утрошени оптицајни капитал после 4 обрта износи 900.000 динара.
Количина произведених производа у једном обрту је 500 комада производа.
Тржишна цена по којој се реализују производи износи 504 динара. Израчунати:
а) износ уложеног сталног и оптицајног капитала
б) цену коштања робе
в) профитну стопу
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Меморијално такмичење “Драгана Богдановић” 2019
Решења
1. б
2. а
3. Однос међузависности обима производње и ангажованих фактора
Крива која повезује једнаке обиме производње остварене различитом комбинацијом
фактора производње
4. б
5. б, в
6. в
7. Производња вишка вредности, остваривање профита
8. в
9. г
10. в
11. б
12. в
13. г,б
14. г
15. вредност радне снаге као робе,
однос понуде и тражње за радном снагом
држава и синдикати
монетарне промене
16. б
17. смањење капитала у области промета (повећање у производњи(
смањење времена промета (убзање обрта)
смањење чистих трошкова промета
континуитет репродукције
18. камата, б
19. а) маржа = 40чтп + 60пф = 100
б) ПЦ = 120Нц + 40чтп + 60пф = 220
20. а) СК = 500.000, ОК =225.000, К = 725.000
б) Цк = 50.000Ам + 900.000ОК / 2000 = 475 динара
ц) профит = (504-475)*2.000 = 29*2.000 = 58.000,
профитна стопа = 58.000/725.000*100 = 8%

