
 

ПОСЛОВНA ЕКОНОМИЈA, 28.06.2022. године – РЕШЕЊЕ ТЕСТА 

 

1) Како се носиоци привређивања деле према унутрашњој организацији? 

Према унутрашњој организацији, носиоци привређивања деле се на:  

• основне и  

• сложене.  

 

2) Чиме је условљен састав радног колектива предузећа?  

Састав радног колектива условљен је врстом делатности и обимом пословања.  

3) Како се предузећа деле на основу друштвене поделе рада и фаза процеса репродукције? 

На основу друштвене поделе рада и фаза процеса репродукције, предузећа се деле на:  

а) занатска, пољопривредна и индустријска, 

б) индустријска, пољопривредна и шумарска,  

в) производна, трговинска и финансијска. 

(заокружи тачан одговор) 

4) Шта је номинална вредност акције? 

 

Номинална вредност акције је:  

a) вредност по којој се акција продаје,  

б) вредност која се формира на берзи, 

в) вредност која је означена на самој акцији.  

(заокружи тачан одговор) 

 

5) Од чега зависи тржишна вредност акције? 

Тржишна вредност акције зависи од:  

• висине добитка који предузеће остварује,  

• перспективе пораста добитка и 

• износа дивидеди који предузеће исплаћује акционарима.  

 

6) Који је критеријум вертикалне поделе рада? 

Критеријум вертикалне поделе рада је:  

а) место које функције имају у структури предузећа,  

б) садржај активности које се обављају унутар одређених функција, 

в) улога коју поједине активности имају у дефинисању и остварењу циљева предузећа. 

(заокружи тачан одговор) 

 

7) Шта чини садржину функције фуковођења? 

Садржину функције руковођења чини:  

а) одређивање циљева, утврђивање шта треба урадити да би се циљеви остварили, 

распоређивање резултата,  

б) поверавање задатака, координација бројних активности и контрола остварења задатака, 

в) _____________________________ 

(заокружи или допиши тачан одговор) 

 

8) Од чега зависи величина утрошака елемената репродукције? 

Величина утрошака елемената репродукције зависи од:  

а) квалитета средстава за рад која се користе за обраду предмета рада, 

б) времена трајања трошења и интензитета трошења, 

в) квалитета предмета рада који се обрађују.   

(заокружи тачан одговор) 

 



 

9) Како се средства предузећа деле према намени? 

Према намени средства предузећа деле се на:  

а) основни материјал, помоћни материјал, режијски материјал и енергија,  

б) основна и обртна средства, 

в) пословна средства и средства посебних намена.  

(заокружи тачан одговор) 

 

10) Како се деле пословна средства предузећа према својим основним карактеристикама:  

Према основним каракатеристикама, пословна средства предузећа деле се на:  

а) средства резервног фонда и средства заједничке потрошње,  

б) основна (стална) и обртна средства,  

в) сопствена и позајмљена (туђа) средства. 

(заокружи тачан одговор) 

 

11) Наведите појавне облике обртних средстава предузећа у облику права. 

Појавни облици обртних средстава предузећа у облику права су:  

• ненаплаћена потраживања за продате готове производе и извршне услуге и  

• дати аванси по основу којих предузеће треба да добије неке производе или услуге.  

 

12) Каква може бити контрола коришћења средстава предузећа? 

Контрола коришћења средстава предузећа може бити:  

а) стална и повремена,  

б) планска и изненадна,  

в) интерна и екстерна.   

(заокружи тачан одговор) 

 

13) Шта је интензитет трошења елемената репродукције? 

Интензитет трошења елемената репродукције представља:  

а) утрошену количину елемената репродукције у процесу рада,  

б) количину предмета рада  која се утроши за један радни дан,  

в) утрошену количину елемената репродукције у јединици времена.  

(заокружи или допиши тачан одговор) 

 

14)  Шта су стандардни утрошци материјала? 

Стандардни утрошци материјала представљају:  

а) утрошке материјала који се стандардно (уобичајено) троши у процесу рада,  

б) утрошке материјала који најбоље одговара стандарднима квалитета,  

в) минималну количину материјала потребну за производњу производа одређених 

карактеристика и, као такви, израз су максималне рационалности трошења материјала.   

(заокружи тачан одговор) 

 

15) Како се трошкови деле у зависности од промена обима производње? 

У зависности од промене обима производње, трошкови се деле на:  

а) прогресивне и дегресивне,  

б) фиксне и пропорционалне,  

в) фиксне и варијабилне.  

(заокружи тачан одговор) 


