
     ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ- РЕШЕЊЕ 

1. Апсолутна земљишна рента је: 

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

регулаторне парцеле   

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

земљишта, без обзира на могуће разлике у квалитету појединих парцела 

c) доходак који присваја земљозакупац 

(заокружи тачан одговор) 

2. Који су основни облици монополских удружења? 

Основни облици монополских удружења 

- у грани су: картел, синдикат, труст, 

- између грана су: комбинат, концерн, конгломерат 

 

3. Вертикална конкуренција је: 

a) конкуренција између предузећа исте гране (гранска конкуренција) 

b) конкуренција између предузећа различитих привредних грана (међугранска 

конкуренција)  

c) такво тржишно стање у коме на страни понуде постоји много продаваца, а  на страни 

тражње један купац 

(заокружи тачан одговор) 

4. Натурална производња је: 

a. такав облик организације друштвене производње где материјална добра пре него што 

доспеју до потрошње, претходно пролазе кроз процес размене,  

b. такав облик организације друштвене производње где је веза између производње и 

потрошње непосредна (директна) 

c. такав облик организације друштвене производње где је веза између производње и 

потрошње посредна (индиректна) и остварује се путем тржишта 

(заокружи тачан одговор) 

5. Гранични трошкови представљају:  

a) трошкове који настају трошењем фактора производње у производњи додатне 

(граничне) јединице производа 

b) разлику између укупног прихода и укупних трошкова 

c) укупне трошкове за дати обим производње 

 (заокружи тачан одговор) 

6. Пороизводна функција представља: 

a) однос међузависности између трошкова производње и укупног прихода 

b) однос међузависности између производних снага и производних односа  

c) однос међузависности између обима производње и ангажованих фактора производње 

 (заокружи тачан одговор) 

7. Употребна вредност робе је: 

a) друштвено-потребно радно време за производњу дате робе 

b) скуп корисних својстава робе којима се могу задовољити људске потребе 

c) сразмера у којој се одређена количина једне робе размењује за одређену количину 

друге робе 

(заокружи тачан одговор) 



8. Шта је стални (фиксни) капитал? 

Стални капитал представљају средства за рад. Она се само делимично утроше током једног 

обрта, односно функционишу током више обрта (више година). 

9. Политичка економија као наука формира се у: 

a. XVIII веку 

b. V веку 

c. XX веку 

(заокружи тачан одговор) 

10.  Како гласи опште правило понуде? 

 

При вишој цени већа је понуђена количина робе, док је при нижој цени количина те робе 

мања.  

 

11. Акумулација је: 

a) континуирано одвајање дела укупног прихода ради надокнаде утрошених предмета 

рада и радне снаге 

b) континуирано одвајање дела укупног прихода ради надокнаде утрошених средстава за 

рад 

c) континуирано одвајање дела присвојеног профита ради увећања капитала, 

проширења и усавршавања производње 

(заокружи тачан одговор) 

12. Напишите образац за израчунавање броја обрта капитала. 

n = 
o

O

 

 О - време од једне године, о  - време  трајања једног обрта, n - број обрта капитала 

      13. Ревалвација представља: 

а)  мера којом се свету саопштава да је извршено повећање куповне моћи националне 

новчане јединице у односу на злато или другу валуту. 
b) смањење куповне моћи националне новчане јединице у односу на злато или другу валуту 

              c) могућност замене једне валуте за другу 

(заокружи тачан одговор) 

14. Шта је дивиденда? 

 

Дивиденда је доходак који доноси акција (дивиденда је доходак акцијског капитала). 

15. Шта је тржишна цена? 

a) облик изражавања вредности новца   

b) економски облик реализације својине над средствима за производњу  

c) новчани израз тржишне вредности робе (на њену висину утичу понуда и тражња за том 

врстом робе).   

(заокружи тачан одговор) 

 

 

 


