
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 29.06.2017 

 

1. Национални доходак је: 

a) укупно произведена количина материјалних добара и извршених услуга у једној земљи 

током једне године 

b) новчани израз новостворене вредности произведене у једној држави за временски 

период од једне године 

c) вредност утрошених фактора производње 

(заокружи тачан одговор) 

2. Које су основне функције тржишта?  

- информативна  

- селективна 

- алокативна и 

- дистрибутивна функција 

 

3. Опште правило тражње гласи: 

а) раст цена доводи до раста тражње, док се са падом цена тражња смањује 

b) раст цена доводи до пада тражње, а пад цена резултира растом тражње 

c) са променом цене тражена количина робе се не мења  

(заокружи тачан одговор) 

4. Шта је крива тражње, и каква је она крива? 

 

Крива тражње је графички приказ скале тражње. Она је опадајућа крива. 

 

 

 

5. Шта представља укупна понуда? 

 

Укупна понуда у једној привреди изражена је количином роба и услуга које се нуде 

купцима по одређеној цени, на одређеном месту и у одређеном временском периоду. 

 

 

6. Понуда је еластична када: 

a) мале промене у цени доводе до великих промена у траженој количини робе 

b) промене у цени не доводе до промена у понуђеној количини робе 

c) мале промене у цени доводе до великих промена у понуђеној количини робе 

(заокружи тачан одговор) 

 

7. Монопол је: 

a) такво тржишно стање где на страни понуде постоји само један продавац, а на 

страни тражње мноштво купаца 

b) такво тржишно стање где на страни понуде постоји мноштво продаваца, а на страни 

тражње мали број купаца 

c) такво тржишно стање где на страни понуде и тражње постоји мноштво учесника 

(заокружи тачан одговор) 

 

  



8. Шта је акумулација? 

 

Акумулација је континуирано одвајање дела присвојеног профита ради увећања 

капитала, проширења и усавршавања производње. 

 

 

9. Како се израчунава профит? 

 

Профит се израчунава као разлика између тржишне цене и цене коштања.  

(Профит = ТЦ – ЦК) 

 

 

10. Гранични трошкови представљају:  

a) разлику између укупних и просечних трошкова 

b) укупне трошкове за дати обим производње 

c) трошкове који настају трошењем фактора производње у производњи додатне 

(граничне) јединице производа 

 (заокружи тачан одговор) 

 

11. Шта је дефлација? 

 

Дефлација је случај монетарне неравнотеже када се у оптицају нађе мања количина 

новца од потребне.  

 

 

12. Девизни курс представља: 

a) цену стране валуте на домаћем тржишту 

b) зависност кретања понуђене количине роба у односу на промене цена   

c) основни економски закон робне производње који регулише друштвено-економске 

односе између субјеката у робној привреди  

(заокружи тачан одговор) 

 

13. Акција је: 

a) економски облик реализације земљишног власништва 

b) доходак власника зајмовног капитала 

c) правна потврда о сувласништву у датом акционарском предузећу 

(заокружи тачан одговор) 

 

14. Који су основни облици земљишне ренте? 

 

Основни облици земљишне ренте су апсолутна и диференцијална рента. 

 

 

 

15. Концентрација капитала представља: 

a) процес спајања великог броја ситних индивидуалних капитала 

b) облик монополског удруживања у коме предузећа губе прометну функцију 

c) процес увећања капитала и производње предузећа 

(заокружи тачан одговор) 

 


