
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 08.09.2021.  

РЕШЕЊА ТЕСТА 

ШИФРА БРОЈ ПОЕНА 

  

 

1. Опште правило понуде гласи: 

a) са променом цене понуђена количина робе се не мења 

б) са растом цене расте и понуђена количина робе, а са падом цена понуђена количина робе се 

смањује 

в) са растом цена смањује се понуђена количина робе, док са падом цена долази до повећања понуђене 

количине робе 

(тачан је одговор под б) 

 

2. Национални доходак представља: 

a) новчани израз новостворене вредности произведене у једној земљи у току једне године 

б)    пренету вредност утрошених средстава за производњу 

в)   укупно произведену количину материјалних добара и извршених услуга у једној земљи у току једне 
године 

(тачан је одговор под а) 

 

3. Које су основне фазе друштвене репродукције? 
Основне фазе друштвене репродукције су: производња, расподела, размена и потрошња. 

 

 

4. Употребна вредност робе је: 

a) разменска способност робе, која се увек испољава као конкретна срезмера у којој се одређена 

количина једне робе размењује за одређену количину друге робе 

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

в)   количина опредмећеног људског рада садржаног у роби 

(тачан је одговор под б) 

 

5. Наведи историјске облике изражавања вредности робе. 

- прост или случајан облик вредности 
- потпун или развијен облик вредности 

- општи облик вредности 

- новчани облик вредности 
 

6. Које су основне функције новца? 
- новац као мера вредности 

- новац као прометно средство 

- новац као платежно средство 
- новац као благо 

- светски новац 

 

7. Дефлација је: 

a) општи поремећај у привреди праћен падом цена и растом вредности домаће валуте 

б)   општи поремећај у привреди праћен растом цена и падом вредности домаће валуте 

в)   општи поремећај у привреди праћен растом цена и растом вредности домаће валуте 

(тачан је одговор под а) 

 



 

8. Девизни курс представља: 

a) основни економски закон робне производње који регулише друштвено-економске односе између 

субјеката у робној привреди 

б)   цену стране валуте на домаћем тржишту 

в)   законско смањење вредности домаће новчане јединце у односу на злато или неку страну валуту 

(тачан је одговор под б) 

 

9. Монопол је: 

a) такво тржишно стање где на страни понуде и тражње постоји мноштво учесника 
б)   такво тржишно стање где на страни понуде и тражње постоји мали број учесника 

в)  такво тржишно стање у коме на страни понуде постоји само један продавац који нема 

конкурента, а на страни тражње мноштво купаца 

(тачан је одговор под в) 

 

10. Производна функција представља: 
a) друштвени однос који омогућава да се материјална добра стално увећавају 

б)   однос међузависности између обима производње и  ангажованих фактора производње 

в)   основна производна јединица у систему робне привреде 

(тачан је одговор под б) 

 

11. Гранични трошкови су: 

a) трошкови производње по јединици производа 
б)    укупни трошкови производње 

в) трошкови који настају трошењем фактора производње у производњи додатне јединице производа 

(тачан је одговор под в) 

 

12. Дивиденда представља: 

a) доходак власника зајмовног капитала 

б)   доходак који доноси акција 

в)   доходак власника земљишног капитала 

(тачан је одговор под б) 

 

13. Шта обухвата финансијско тржиште? 
 

Финансијско тржиште обухвата: тржиште новца, тржиште девиза и тржиште хартија од вредности. 

 

14. Концентрација капитала представља: 

a) процес увећања капитала и производње предузећа 

б)   процес спајања великог броја ситних индивидуалних капитала 

в)   конкуренција између предузећа различитих привредних грана 

(тачан је одговор под а) 

 

15. Који су основни облици монополских удружења у оквиру исте привредне гране? 

 

Основни облици монополских удружења у оквиру исте привредне гране су: 

картел, синдикат и труст. 

 

 

 


