ПОСЛОВНА ЕКОНОМИЈА

(30.06.2020. РЕШЕЊЕ ТЕСТА)

1. Како се носиоци привређивања деле према делатности?
Према делатности, носиоци привређивања деле се на:
а)
б) производне и потрошачке,
в)
2. Чиме су одређени задаци предузећа у процесу привређивања?
Задаци предузећа у процесу привређивања одређени су друштвеном поделом рада.
3. Чиме је условљен састав радног колектива?
Састав радног колектива условљен је врстом делатности и обимом пословања предузећа.
4. Шта се подразумева под амортизацијом?
Под амортизацијом се подразумева новчани израз трошења средстава за рад.

5. Како се предузећа деле према својини?
Према својини разликују се:
а)
б)
в) приватна, државна и мешовита предузећа.
6. Шта је номинална вредност акције?
Номинална вредност акције је:
а)
б) вредност која је означена на самој акцији,
в)
7. Који услови треба да буду испуњени да би се основало предузеће према систему слободног
оснивања?
За оснивање предузећа премa систему слободног оснивања потребно је да буду испуњени:
а)
б) материјални и формални услови,
в)
8. Како настају секундарне функције?
Секундарне функције настају:
а)
б)
в) техничком поделом рада у оквиру примарне функције извршења.

9. Шта показује однос између позајмљених (туђих) и укупних извора средстава предузећа?
Однос између позајмљених (туђих) и укупних извора средстава предузећа показује:
а) степен финансијске задужености,
б)
в)
10. Каква може бити контрола коришћења средстава предузећа?
Контрола коришћења средстава предузећа може бити:
а)
б)
в) интерна и екстерна.
11. Шта су утрошци елемената репродукције?
Утрошци елемената репродукције су количине елемената репродукције које се утроше у
процесу репродукције, а изражавају се натуралним јединицама мере (килограмима, метрима, радним
сатима и сл.).
12. Како се трошкови деле према начину преношења на носиоце?
Према начину преношења на носиоце, трошкови се деле на:
а)
б)
в) директне и индиректне трошкове.

13. Како се трошкови деле у зависности од промене обима производње?
У зависности од промене обима производње, трошкови се деле на:
а)
б) фиксне и варијабилне,
в)
14. Како се калкулације деле према времену израде?
Према времену израде, калкулације се деле на:
а)
б) претходне (планске), међукалкулације и накнадне (стварне) калкулације,
ц)

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

