СПИСАК ОБАВЕЗНИХ (ТЕСТ) ПИТАЊА ЗА ПРЕДМЕТ ЕКОНОМИКА ПРЕДУЗЕЋА
1. Шта укључује предмет изучавања економике предузећа у ужем смислу?
2. Који су основни елементи улагања, неопходни ради континуиране
реализације процеса репродукције?
3. Наведите два основна вида улагања.
4. Наведите основне облике улагања.
5. Наведите најмање две дефиниције предузећа.
6. Шта је друштвена подела рада?
7. Шта је техничка подела рада?
8. Шта су циљеви предузећа?
9. Наведите најмање четири карактеристике предузећа као система?
10. Како се предузећа деле према делатности?
11. Како се предузећа деле према величини?
12. Како се предузећа деле према власништву?
13. Како се предузећа деле према правној форми?
14. Које функције настају вертикалном поделом?
15. Које функције настају хоризонталном поделом?
16. Које су примарне активности ланца вредности?
17. Шта подразумева хоризонтално повезивање предузећа?
18. Шта подразумева вертикално повезивање предузећа?
19. Наведите фазе процеса репродукције.
20. Какав је однос циклуса ангажовања и циклуса репродукције?
21. Дефиниште сопствена средства и наведите њихове појавне облике.
22. Наведите основу поделу акција.
23. Која је основна сврха акумулације.
24. Дефиниште амортизацију.
25. Наведите појавне облике туђих средстава која предузећа могу користити у
свом пословању.
26. Наведите основне карактеристике фондова ризичног капитала.
27. Дефинише групно финансирање .
28. Наведите појавне облике специфичних извора финансирања.
29. Објасните због чега се специфични извори финансирања називају
специфичним.
30. Наведите облике усклађености радног колектива са потребама предузећа.
31. Дефиниште квантитативну усклађеност радног колектива са потребама
предузећа.
32. Дефиниште квалитативну усклађеност радног колектива са потребама
предузећа.
33. Дефиниште временску усклађеност радног колектива са потребама
предузећа.
34. Дефиниште флуктуацију запослених и прикажите формулу за њено мерење.
35. Објасните однос између предмета рада и обртних средства.
36. Шта показује коефицијент обрта обртних средстава и наведите формулу за
његово израчунавање.
37. Наведите врсте предмета рада према намени у процесу репродукције.
38. Наведите врсте предмета рада према вредности и квалитету.
39. Објасните однос средства за рад и основних средства
40. Које врсте капацитета постоје са становишта његове искоришћености?
41. На којим препоставкама се заснива максимални капацитет?
42. Дефиниште расположиви капацитет и наведите како се он израчунава.
43. Дефиниште стварни капацитет и наведите како се он израчунава.
44. Шта је то оптимални капацитет?

45. Наведите врсте одржавања средсрава за рад.
46. Дефиниште оптимално одржавање средстава за рад.
47. Наведите врсте утрошака радне снаге према начину утврђивања.
48. Дефиниште стандардне утрошке радне снаге.
49. Пропорционални утрошци радне снаге – дефиниција и графички приказ.
50. Фиксни утрошци радне снагe - дефиниција и графички приказ.
51. Релативно-фиксни утрошци радне снаге - дефиниција и графички приказ.
52. Дефиниште утрошке предмета рада и наведите како се онди деле према
начину утврђивања
53. Пропорционални утрошци предмета рада - дефиниција и графички приказ.
54. Фиксни утрошци предмета рада - дефиниција и графички приказ.
55. Релативно-фиксни утрошци предмета рада - дефиниција и графички
приказ.
56. Наведите појавне облике трошења средства за рад.
57. Објасните разлику између тржишних и набавних цена.
58. Дефинишите трошкове са квантитативног аспекта.
59. Дефинишите трошкове са квалитативног аспекта.
60. У чему се огледа разлика између трошкова и издатака?
61. Какав је однос између трошкова и расхода?
62. Дефинишите трошкове радне снаге.
63. Дефинишите трошкове предмета рада.
64. Објасните FIFO метод.
65. Објасните LIFO метод.
66. Објасните HIFO метод.
67. Објасните метод просечне цене складишта.
68. Наведите елементе основице за обрачун амортизације.
69. Временскисистемобрачуна амортизације (равномерниметод)
70. Временскисистемобрачуна амортизације (прогресивниметод)
71. Временскисистемобрачуна амортизације (дегресивниметод)
72. Функционалнисистемобрачунаамортизације при производњи једне врсте
производа
73. Функционалнисистемобрачунаамортизације код транспортних средстава
74. Пропорционални трошкови по јединици производа - дефиниција и
графички приказ
75. Пропорционални трошкови у укупном износу - дефиниција и графички
приказ
76. Фиксни трошкови по јединици производа - дефиниција и графички приказ
77. Фиксни трошкови у укупном износу - дефиниција и графички приказ
78. Релативно-фикснитрошкови по јединици производа - дефиниција и
графички приказ
79. Релативно-фикснитрошкови у укупном износу - дефиниција и графички
приказ
80. Како се дефинишу трошкови диференције?
81. Како се дефинишу гранични трошкови?
82. Наведите елементе калкулације цене коштања.
83. Када се примењује дивизиона калкулација?
84. Када се примењује калкулација еквивалентних бројева?
85. Шта може бити основ утврђивања еквивалентних бројева?
86. Чему служе еквивалентни бројеви?
87. Када се примењује калкулација везаних производа?
88. Како се утврђују трошкови производње главног производа?
89. Када се примењује додатна калкулација?

90. На основу чега се расподељују индиректни трошкови у додатној
калкулацији?
91. Дефиниште појам ангажовања средстава предузећа.
92. Објасните квалитативну разлику између ангажовања и трошења средстава.
93. Објасните квантитативну разлику између ангажовања и трошења
средстава.
94. Наведите фазе циклуса ангажовања у којима се ангажују обртна средства у
материјалу, тј. предметима рада.
95. Наведите фазе циклуса ангажовања у којима се ангажују обртна средства у
зарадама запослених.
96. Наведите фазе циклуса ангажовања у којима се ангажују средства у
основним средствима предузећа.
97. Шта показује стварни коефицијент ангажовања и наведите формулу за
његово израчунавање.
98. Шта показује коефицијент репродукције и наведите формулу за његово
израчунавање.
99. Дефинишите производ као облик резултата предузећа.
100. Када производ има употребну вредност?
101. Шта је асортиман производа?
102. Наведите најмање три карактеристике по којима се услуга разликује од
производа.
103. Дефиниште укупан приход и наведите његове компоненте.
104. Дефиниште пословне приходе.
105. Дефиниште приход од продаје и наведите формулу за његово
израчунавање.
106. Дефинишите ценовну еластичност тражње.
107. Дефиниште добитак и наведите формулу за његово израчунавање.
108. Објасните када предузеће остварује максимални добитак.
109. Објасните када предузеће послује са губитком.
110. Нацртати графикон рентаблитета.
111. Објаснити појам економских приципа репродукције.
112. Дефинисати продуктивност као парцијани економски принцип.
113. Дефинисати продуктивност као парцијално мерило успешности предузећа
и написати формулу за његово израчунавање.
114. Дефинисати економичност као парцијани економски принцип.
115. Дефинисати економичност као парцијално мерило успешности предузећа и
написати формулу за њено израчунавање.
116. Дефинисати рентабилнсот као парцијани економски принцип.
117. Дефинисати рентабилност као парцијално мерило успешности предузећа и
написати формулу за његово израчунавање.
118. Шта су фактори економије предузећа?
119. Како се деле фактори са аспекта могућности утицаја предузећа на њихово
деловање?
120. Шта је SWOT матрица?

