ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА (РЕШЕЊЕ ТЕСТА)

1. Због чега је пословна економија позитивна научна област?
Пословна економија је позитивна научна област, јер:
a)
б) утврђује како предузеће стварно функционише,
в)
2. Наведите елементе улагања у репродукцију.
Елементи улагања у репродукцију су:
а)
б)
в) радна снага, средства за рад и предмети рада.
3. Како се носиоци привређивања деле према унутрашњој организацији?
Према унутрашњој организацији, носиоци привређивања деле се на:
а) основне и сложене,
б)
в)
4. Шта је предузеће?
Предузеће је основни субјекат тржишне привреде који се успоставља као самостална организација људи
и средстава за производњу, са одређеним задацима у оквиру друштвене поделе рада.

5. Каква усклађеност треба да постоји између елемената репродукције?
Елементи репродукције треба да буду усклађени:
а)
б) квалитативно, квантитативно и временски,
в)
6. Како се предузећа деле према величини?
Према величини, предузећа се деле на:
а)
б)
в) велика, средња и мала предузећа.

7. Које функције се образују вертикалном поделом рада?
Вертикалном поделом рада образује се систем примарних функција предузећа, који чине,
а)
б)
в) функција управљања, функција руковођења и функција извршења.
8. Који су појавни облици средстава предузећа?
Средства предузећа могу се јавити у облику:
а) ствари, права и новца,
б)
в)

9. Шта показује однос између сопствених и укупних извора средстава предузећа?
Однос између сопствених и укупних извора средстава предузећа показује:
а)
б) степен финансијске самосталности,
в)

10. Које принципе треба поштовати у наменском коришћењу средстава предузећа?
У наменском коришћењу средстава предузећа треба поштовати:
а) принцип рационалности, принцип континуитета и нормативни принцип,
б)
в)

11. У којим видовима се испољава трошење елемената репродукције?
Трошење елемената репродукције испољава се у два квалитативно различита вида и то као:
 натурални вид трошења и
 новчани (финансијски) вид трошења.

12. Од чега зависи величина утрошака елемената репродукције?
Величина утрошака елемената репродукције зависи од:
а)
б) времена трајања трошења и интензитета трошења,
в)

13. Који су основни облици физичког трошења средстава за рад?
Основни облици физичког трошења средстава за рад су:
 хабање,
 старење (коризија, „зуб времена“) и
 квар и лом.

14. Шта је циклус ангажовања?
Циклус ангажовања је време која средства проведу у натуралним (робним) облицима.

15. Шта је физички производ?
Физички производ је први појавни резултат пословања предузећа, који има одређену употребну
вредност за потрошаче.

