
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 

 
1. Опште правило тражње гласи: 

а) раст цена доводи до раста тражње, док се са падом цена тражња смањује 

б) раст цена доводи до пада тражње, а пад цена резултира растом тражње 

ц) са променом цене тражена количина робе се не мења  

(заокружи тачан одговор) 

 

2. Опште правило понуде гласи:  

а) са растом цене расте и понуђена количина робе, док се са падом цена понуђена 

количина робе смањује 

б) са растом цена смањује се понуђена количина робе, а са падом цена долази до повећања 

понуђене количине робе   

ц) са променом цене понуђена количина робе се не мења  

   (заокружи тачан одговор) 

 

3. Пороизводна функција представља: 

a) однос међузависности између обима производње и ангажованих фактора 

производње 

b) однос међузависности између трошкова производње и укупног прихода 

c) однос међузависности између производних снага и производних односа  

 

4. Стални капитал чине: 

a) средства за рад 

b) предмети рада 

c) радна снага 

(заокружи тачан одговор) 

 

5. Оптицајни (циркулирајући) капитал чине: 

a) средства за рад 

b) предмети рада и радна снага 

c) основна средства 

(заокружи тачан одговор) 

 

6. Хоризонтална конкуренција је: 

a) конкуренција између предузећа различитих привредних грана (међугранска 

конкуренција)  

b) конкуренција између предузећа исте гране (гранска конкуренција) 

c) такво тржишно стање у коме на страни понуде постоји само један продавац који 

нема конкурента, а на страни тражње мноштво купаца 

(заокружи тачан одговор) 

 

7. Камата је: 

a) доходак од рада 

b) доходак власника акције 

c) доходак власника зајмовног капитала 

(заокружи тачан одговор) 

 

8. Диференцијална земљишна рента је: 

a) доходак који добија сваки земљовласник за уступљено право коришћења свога 

земљишта, без обзира на могуће разлике у квалитету појединих парцела 

b) екстрапрофит који се остварује на парцелама које имају боље природне услове 

од регулаторне парцеле   

c) доходак који присваја земљозакупац 

(заокружи тачан одговор) 



 

 

9. Централизација капитала представља: 

a) континуирани процес претварања вишка вредности у капитал, 

b) процес спајања великог броја ситних индивидуалних капитала 

c) раст удела терцијарног сектора у формирању друштвеног производа  

(заокружи тачан одговор) 

 

10. Трустови су:  

a) најлабавији облик удруживања монополистичких предузећа (нпр. споразум о 

подели тржишта, о квотама производње, ценама итд) 

b) облик монополског удружења у коме предузећа губе прометну, а задржавају 

производну, развојну и финансијску самосталност 

c) највиши и најчвршћи облик удруживања унутар једне гране – обједињују се 

производња, промет и финансије (губи се сваки облик самосталности) 

(заокружи тачан одговор) 

 

11. Земљишна рента је: 

a) доходак власника акције 

b) доходак власника зајмовног капитала 

c) доходак власника земљишног капитала 

(заокружи тачан одговор) 

 

       12. Како се израчунава каматна стопа? 

 

            камата  

            к = ---------------------- x 100 

                   зајмовни капитал   

 

 

       13. Шта је инфлација? 

 

Инфлација је општи поремећај у привреди праћен порастом цена и падом вредности 

домаће новчане валуте. То је стање нарушене монетарне равнотеже када је у оптицају 

већа количина новца од потребне количине, што је праћено и растом цена. 

 

       14. Материјалну (натуралну) структуру друштвеног бруто производа  чини: 

 а) пренета вредност и новостворена вредност 

б) производна материјална добра (средства за производњу) и потрошна 

материјална добра (средства за потрошњу) 

 ц) стални и оптицајни капитал 

(заокружи тачан одговор) 

 

       15. Основне фазе друштвене репродукције су: 

 а) ситна и проста робна производња 

 б) крупна робна производња и производња прелазног периода 

 ц) производња, расподела, размена и потрошња  

(заокружи тачан одговор) 

 

 

 


