
ШКОЛСКО ТАКМИЧЕЊЕ ИЗ ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ Шифра ученика ____________________
 Време израде теста је 60 минута Прва економска школа, фебруар 2017.г.
 Тест се ради хемијском оловком
 Код питања на заокруживање није дозвољено прецртавање
 Строго забрањено коришћење мобилних телефона и било какво обележавање теста
 Укупан број бодова је 40.

_______________________________________________________________________________________________________________
Број бодова

1. Тржишна цена пољопривредних производа се формира тако да обухвата цену коштања и
просечан профит по јединици производа оне парцеле која има: 1

а) најмању цену коштања
б) највећу цену коштања
ц) просечну цену коштања
д) највећи профит по јединици производа

2. Ако се при одређивању најамнине по комаду узме учинак радника испод просечне 1
продуктивности, мању најамнину ће примити они радници:

a) који остварују продуктивност мању од продуктивности радника који је јединица мере
б) који остварују продуктивност већу од продуктивности радника који је јединица мере
ц) који остварује продуктивност која је једнака продуктивности радника који је

јединица мере

3. Национални доходак је: 2
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________

а он се расподељује на:
а) ________________________________________
б) ________________________________________

4. Разлика између активне и пасивне камате представља: 1
а) профит банке
б) трошкове банке
ц) приход банке
д) камату по којој банка одобрава позајмице својим клијентима

5. У производне трошкове промета спадају: 2
а) трошкови чувања робних резерви и трошкови платног промета
б) трошкови транспорта и трошкови чувања робних резерви
ц) трошкови транспорта и трошкови књиговодства

а они се надокнађују из:
а) вредности робе
б) рабата
ц) профита

6. Екстрапрофит ће у датој грани присвојити произвођач који: 1
а) има цену коштања једнаку тржишној цени
б) има цену коштања мању од просечне гранске цене коштања
ц) има цену коштања на нивоу просечне гранске цене коштања
д) има производњу већу од просечне производње у датој грани



7. Доходак власника обвезнице је ________________________________, а емитовањем 2
обвезница:

а) врши се дисперзија власничке структуре
б) повећава се задуженост предузећа
ц) смањује се задуженост предузећа

8. Еластичност понуде је: ___________________________________________________________ 2
________________________________________________________________________________
а понуда је нееластична:

а) ако већа промена у тржишној цени изазива већу промену у понуди
б) ако мала промена у тржишној цени изазива малу промену у понуди
ц) ако већа промена у тржишној цени изазива мању промену у понуди

9. Ако се повећа друштвено просечна продуктивност рада, тржишна вредност робе ће се: 1
а) смањити
б) повећати
ц) остати непромењена, јер промена продуктивности рада не утиче на тржишну вредност
д) остати непромењена, јер се утрошена количина рада и произведена количина робе
повећавају за исти проценат

10. Ако се повећа број обрта капитала уложеног у предмете рада и радну снагу, 1
укупно уложени капитал ће се:

а) смањити
б) повећати
ц) остати непромењен
д) могућа су сва три претходно наведена случаја

11. Ако због нивоа курса увоз опада, а извоз расте то значи да је домаћа валута: 2
а) прецењена
б) потцењена

и због тога је потребно извршити
а) ревалвацију валуте
б) девалвацију валуте

12. Паритет новца је: ___________________________________________________________ 3
___________________________________________________________________________
а он се може утврдити:
а) _________________________________________________________________________
б) _________________________________________________________________________

13. Дати су следећи подаци: 3
1 телевизор =         50 кошуља
(100 часова)            (100 часова)

Ако се вредност телевизора повећа за 20%, колико треба да износи
вредност кошуље (дошло је до промена у производњи кошуља), ако је
сада прометна вредност:

1 телевизор =          80 кошуља



14. Висина најамнине зависи од следећих фактора: 2
а) _____________________________________________________________
б) _____________________________________________________________
ц) _____________________________________________________________
д) _____________________________________________________________

15. Друштвени производ изражава: 1
а) фонда амортизације, фонда за друштвене резерве и фонда за најамнине
б) амортизације и националног дохотка
ц) фонда амортизације, фонда за друштвене резерве и фонда за најамнине

16. Услови за настанак робне производње су: 2
а) _________________________________________________________
б) _________________________________________________________
ц) _________________________________________________________

17. Прометна вредност робе ће се смањити: 1
а) ако вредност робе остане иста, али се смањи вредност робе у еквивалентном облику
б) ако вредност робе порасте, али се у мањем степену повећа вредност робе у

еквивалентном облику
ц) ако вредност робе остане иста, али се повећа вредност робе у еквивалентном облику
д) ако се повећа вредност робе, а вредност робе у еквивалентном облику остане иста

18. Трговачки капитал датог трговца износи 500.000 динара. Робу коју продаје трговац 4
набавља по цени од 168 динара. Чисти трошкови промета за реализацију 1.000 комада
робе износе 20.000 динара.

а) колика треба да буде маржа да би овај трговац остварио профитну стопу од 8%
б) колико ће износити продајна цена робе.

19. Предујмљени стални капитал је 300.000 динара, а оптицајни капитал је 200.000 динара. 4
За радну снагу се издваја 40% оптицајног капитала, стопа амортизације 10%, број обрта је 2,
стопа вишка вредности је 200%, количина производа је 1.000. Израчунати:

а) структуру произведене вредности
б) цену коштања

20. Уложени банкарски капитал износи 2.200.000 динара. Укупан износ депозита које 4
становништво држи у банци 6.000.000 динара. На ове депозите банка плаћа каматну стопу
од 3%. Банка је дала позајмице предузећима у износу од 4.000.000 динара по каматној стопи
од 10%. Уколико чисти трошкови новчаног промета износе 44.000 динара.

а) колико износи профит ове банке и
б) профитна стопа коју ће она остварити.



Решења теста 2016/17.

1. б
2. а
3. национални доходак је новчани израз новостворене вредности произведене у једној

земљи током једне године
а) лична потрошња
б) акумулација

4.   ц
5.   б) а)
6.   б
7.  камата б)
8.  способност (могућност) понуде да се прилагоди промени цена ц)
9.  а

10.  ц
11.  б) а)
12. однос вредности једне валуте према вредности друге валуте

а) на основу односа златне подлоге једне валуте према златној подлози друге валуте
б) на основу куповних снага датих валута

13. вредност кошуље је 1,5часова
14. а) вредност  радне снаге

б) однос понуде и тражње за радном снагом
ц) утицај државе и синдиката
д) монетарне промене

15. б
16. а) друштвена подела рада

б) вишак производа
ц) приватна својина

17. ц
18. а) маржа по јединици је 60 динара, укупна маржа је 60.000, профит је 40.000

б) Продајна цена је 368 динара (168Нц + 20чтп + 40пф = 228Пц)
19. а) 270.000ц + 160.000в + 320.000м = 750.000 б) 215
20. а) профит је 176.000

б) профитна стопа је 8%
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