
 

ПОСЛОВНA ЕКОНОМИЈA, 07.09.2022. године – РЕШЕЊЕ ТЕСТА 

1) Шта је репродукција?  

Репродукција је стално обнављање производње и услова за производњу (потреба и елемената 

улагања у репродукцију).  

 

 

2) Ко су носиоци привређивања?  

Носиоци привређивања су појединци или друштвене групе које обављају неку привредну 

делатност.  

 

3) Које су основне карактеристике предузећа? 

Основне карактеристике предузећа су следеће:  

- то је основни субјекат тржишне привреде,  

- представља организациону целину, односно скуп људи и средстава за производњу складно 

повезаних и  

- представља самостално привредно-правно лице.  

 

4) У чему се огледа квалитативна усклађеност између елемената репродукције? 

Квалитативна усклађеност између елемената репродукције огледа се у избору:  

- радника одговарајуће квалификованости и  

- набавци одговарајућих врста средстава за рад и предмета рада.  

 

 

5) Шта чини средства за производњу? 

Средства за производњу чине две компоненте:  

а) радна снага и предмети рада, 

б) радна снага и средства за рад и  

в) средства за рад и предмети рада. 

(заокружи тачан одговор) 

 

6) Шта је амортизовање средстава за рад? 

а) Амортизовање средстава за рад је процес физичког трошења средстава за рад. 

б) Амортизовање средстава за рад је процес смањења вредности средстава за рад. 

в) Амортизовање средстава за рад је процес застаревања средстава за рад.  

      (заокружи тачан одговор) 

 

7) Како се предузећа деле према својини? 

Према својини разликују се:  

а) приватна, државна и задружна предузећа,  

б) приватна и  државна предузећа,  

в) приватна, државна и мешовита предузећа.   

       (заокружи тачан одговор) 

 

8) Који су појавни облици средстава предузећа? 

Средства предузећа могу се јавити у облику:   

а) машина, уређаја и постројења,  

б) предмета рада и средстава за рад,  

в) ствари, права и новца.  

(заокружи тачан одговор) 



 

 

 

9) Која средства предузећа чине средства посебних намена? 

У средства посебних намена убрајају се:  

- средства резервног фонда, која се користе за отклањање насталих штета и других премећаја у 

пословању предузећа, и 

- средства заједничке потрошње, која се користе за побољшање нивоа животног стандарда 

запослених у предузећу.  

 

 

10) Шта је лиценца? 

Лиценца је дозвола за коришћење патента.  

 

 

11) Наведите појавне облике обртних средстава предузећа у облику новца?  

Појавни облици обртних средстава предузећа у облику новца су:  

- новац (у благајни и на жиро рачуну) и  

- хартије од вредности.  

 

12) Како се материјал дели са становишта улоге коју има у процесу репродукције:  

Са становишта улоге коју има у процесу репродукције, материјал се дели на:  

- основни материјал,  

- помоћни материјал,  

- енергију и  

- режијски материјал.  

 

 

13) Који су основни облици физичког трошења средстава за рад? 

Основни облици физичког трошења средстава за раду су:  

- хабање,  

- старење (корозија, „зуб времена“) и  

- квар и лом.  

 

14) Како се трошкови деле према местима настанка? 

Према местима настанка, трошкови се деле на:  

- трошкове израде (производне трошкове) и  

- режијске трошкове.  

 

15) Који су парцијални економски принципи пословања предузећа? 

Парцијални економски принципи пословања предузећа су:   

- принцип продуктивности (П),  

- принцип економичности (Е),  

- принцип рентабилности (Р).  
 


