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РЕПУБЛИЧКП ТАКМИЧЕОЕ ИЗ ПСНПВА ЕКПНПМИЈЕ – БЕЧЕЈ, МАРТ 2016.
Питаоа саставип: дпцент др Ђпрђе Митрпвић, Универзитет у Бепграду, Екпнпмски факултет
Питаоа – 1 ппен
1. Макрпекпнпмија, између псталпг, прпучава
а. ппјединачне екпнпмске категприје (вреднпст рпбе, тржишна цена, ппнуда и тражоа рпбе...).
б. заштп се ппједине наципналне заједнице успешнп развијају, дпк друге стагнирају.
в. закпнитпсти у ппслпваоу предузећа кап рпбнпг прпизвпђача.
г. развпј прпизвпдних снага кпји се пдвијап у прпшлпсти у ппјединим кпнкретним земљама.
2. Према степену ппдмириваоа, људске пптребе се мпгу ппделити на
а. минималне, прпсечне и луксузне;
б. личне и заједничке;
в. биплпшке и културнп-истпријске;
г. апстрактне и кпнкретне.
3. Екпнпмија треба да анализира следећа три прпблема: 1. шта прпизвпдити, 2. какп треба да се кпристе
екпнпмски извпри приликпм прпизвпдое и 3. за кпга треба прпизвпдити. Пвакав став заступан је пд
представника
а. шкпле раципналних пчекиваоа;
б. нпве кејнзијанске шкпле;
в. радикалне пплитичке екпнпмије;
г. велике непкласичне синтезе.
4. Захтев да се пствари пдређени дпхпдак уз штп маое улагаое фактпра прпизвпдое пдражава принцип
а. прпдуктивнпсти;
б. екпнпмичнпсти;
в. рентабилнпсти;
г. интензивнпсти.
5. Кпја пд наведених функција представља прпизвпдну функцију?
а. Пбим прпизвпдое = f (рад, капитал, земља)
б. Брпј радника = f (капитал, земља)
в. Брпј радника = f (пбим прпизвпдое)
г. Ниједан пд ппнуђених пдгпвпра није тачан.

Напомена: Признаје се као тачан
одговор и ако је кандидат
обележио одговор под г.

6. Вреднпсна структура друштвенпг брутп прпизвпда пдређује максималну

ППНУДУ
ТРАЖОУ
(запкружити тачан пдгпвпр)

СРЕДСТВИМА ЗА ППТРПШОУ
за

СРЕДСТВИМА ЗА ПРПИЗВПДОУ
(запкружити тачан пдгпвпр)
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7. Према теприји радне вреднпсти стални (фиксни) капитал пбухвата
а. средства за рад, предмете рада и радну снагу;
б. радну снагу;
в. средства за рад и предмете рада;
г. предмете рада и радну снагу;
д. средства за рад.
8. Предузетничка дпбит је дпхпдак
а. зајмпдавца;
б. власника земље;
в. зајмппримца;
г. закупца земље.
9. Банка надпкнађује чисте трпшкпве нпвчанпг прпмета из
а. укупнпг вишка вреднпсти кпји је ствприла у платнпм прпмету;
б. пасивне камате;
в. банкарске марже;
г. прпфита банке.
10. Прпизвпдоу апсплутнпг вишка вреднпсти је мпгуће пстварити
а. скраћеоем дужине раднпг дана;
б. ппвећаоем прпдуктивнпсти рада у пним гранама кпје прпизвпде средства за прпизвпдоу;
в. ппвећаоем прпдуктивнпсти рада у пним гранама кпје прпизвпде средства за пптрпшоу радника;
г. заппшљаваоем дпдатнпг брпја радника.
11. Наципнални дпхпдак представља
а. друштвени брутп прпизвпд умаоен за нпвпствпрену вреднпст;
б. друштвени брутп прпизвпд умаоен за изнпс вреднпсти предмета рада;
в. нпвчани израз нпвпствпрене вреднпсти прпизведене у једнпј држави за временски перипд пд једне гпдине;
г. укупнп прпизведену кпличину материјалних дпбара у једнпј земљи тпкпм једне гпдине.
12. Mерилп цене представља
а. једну пд функција нпвца;
б. техничку меру кпјпм се изражава кпличина нпвчанпг материјала у једнпј нпвчанпј јединици;
в. пснпву за пдређиваое паритета нпвца;
г. рпбу кпја је преузела функцију ппштег еквивалента.
13. Прпмене у структури привреде дп кпјих дпвпди нпва ппдела рада (ппдела рада у савременим услпвима) су:
1) _смаоује се удеп и примарнпг и секундарнпг сектпра____
2) _ппвећава се удеп терцијарнпг сектпра_________________
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14. Пснпвни пблици мпнппплских удружеоа између грана су
1) ___кпмбинат_____________________
2) ___кпнцерн______________________
3) ___кпнглпмерат__________________
15. Ппд пбртпм капитала се ппдразумева
а. ппвраћај капитала;
б. један исечак из кружнпг кретаоа капитала;
в. непрекиднп кружеое капитала у тпкпвима репрпдукције;
г. репрпдукпваое капитала.
16. Пбразац за израчунаваое дивидендне стппе гласи
а. (нпминална вреднпст капитала / дивиденда) х 100
б. (нпминална вреднпст капитала / камата) х 100
в. (дивиденда / нпминална вреднпст капитала) х 100
г. каматна стппа / (нпминална вреднпст акције х дивиденда) х 100.
17. Висина најамнине кап цена радне снаге зависи пд:
1) _вреднпсти радне снаге рпбе___________________________________
2) _кретаое ппнуде и тражое за раднпм снагпм кап рпбпм___________
3) _држава и синдикат___________________________________________
4) __мпнетарне прпмене_________________________________________
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Питаоа – 2 ппена
1. Прелазни (транзиципни) перипд представља
__временскп раздпбље између двеју граничних етапа друштвенп-екпнпмскпг развпја, пднпснп између_____
__граничних друштвених еппха, друштвенп-екпнпмских фпрмација и начина прпизвпдое_________________
2. У случају када у прпцесу прпизвпдое пдређенп ппвећаое утрпшка једнпг фактпра прпизвпдое захтева истп
тпликп ппвећаое утрпшка и другпг фактпра прпизвпдое знамп да су дати фактпри прпизвпдое
а. супститутивни.
б. фиксни (стални).
в. кпнстантни (ппстпјани).
г. кпмплементарни.
д. варијабилни (прпменљиви).
3. На графикпну је представљенп тржиште
чпкпладе. Према савременпј екпнпмскпј науци
пптрпшачев вишак је представљен ппвршинпм
пзначенпм слпвима
а. АСD.
б. ABD.
в. BCD.
г. AORD.
д. BORD.

4. Улпжени банкарски капитал изнпси 60.000€. Укупан изнпс деппзита кпје станпвништвп држи у банци изнпси
2.200.000€. На пве деппзите банка плаћа каматну стппу пд 2%. Банка је дала ппзајмице предузећима у изнпсу
пд 1.000.000€ пп каматнпј стппи пд 5%. Укпликп чисти трпшкпви нпвчанпг прпмета изнпсе 3.000, кпликп изнпси
прпфитна стппа кпју ће пва банка пстварити?
Прпфитна стппа изнпси

_______5%________________

5. Нпвпствпрена вреднпст у једнпј грани прпизвпдое изнпси 14.000. Стппа вишка вреднпсти је 75%. Укпликп се
радни дан прпдужи са 7 на 8 часпва израчунати кпликп изнпси стппа вишка вреднпсти.
Стппа вишка вреднпсти изнпси_________100%____________
6. Акп се у Србији, у случају фикснпг девизнпг курса, цена евра прпменила са 1€=123 динара на 1€=130 динара,
тп значи да су мпнетарне власти спрпвеле
а. дефлацију;
б. ревалвацију;
в. инфлацију;
г. девалвацију;
д. инфлацију.
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7. Критеријум за утврђиваое екстрапрпфита у ппљппривреди су
а. најлпшији услпви прпизвпдое и највећи трпшкпви прпизвпдое пп јединици прпизвпда;
б. најбпљи услпви прпизвпдое и најмаои трпшкпви прпизвпдое пп јединици прпизвпда;
в. прпсечни услпви прпизвпдое и прпсечна гранска цена кпштаоа;
г. најлпшији услпви прпизвпдое и најмаои трпшкпви прпизвпдое пп јединици прпизвпда.
8. Слпбпдна кпнкуренција је тржишнп стаое у кпјем
1) ___ппстпји велики брпј прпдаваца и велики брпј купаца________________________________________
2) ___ппстпји пптпуна слпбпдна ппкретљивпст фактпра прпизвпдое________________________________
3) ___не ппстпје психплпшке предрасуде у избпру тржишнпг партнера______________________________
9. На слици је представљен графикпн ппнуде и тражое рпбе (P – тржишна цена,
Q – кпличина хлеба). Укпликп тржишна цена изнпси 4 динара на пвпм тржишту
ће дпћи дп ппјаве
а. вишка ппнуде рпбе, при чему ппнуда рпбе изнпси 30.
б. вишка ппнуде рпбе, при чему тражоа рпбе изнпси 60.
в. вишка ппнуде рпбе, при чему ппнуда рпбе изнпси 60.
г. маока ппнуде рпбе, при чему тражоа рпбе изнпси 30.
г. Ниједан пд ппнуђених пдгпвпра није тачан.

10. Уз ппмпћ следећих инфпрмација датих у табели израчунати прпсечне укупне трпшкпве и граничне
трпшкпве.
Кпличина прпизвпда

0

1

2

3

4

5

6

7

50

54

60

69

84

100

120

147

Прпсечни укупни трпшкпви

-

54

30

23

21

20

20

21

Гранични трпшкпви

-

4

6

9

15

16

20

27

Укупни трпшкпви

11. У датп акципнарскп друштвп улпжен је капитал пп нпниналнпј вреднпсти пд 3.000.000€. Емитпванп је 20.000
акција. Прпфит кпји је пстварилп пвп акципнарскп друштвп изнпси 400.000€, а за акумулацију је на крају гпдине
издвпјенп 160.000€. Кпликп изнпси цена акције акп је тржишна каматна стппа 6%?
Цена акције изнпси

____200________________
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12. Укпликп се на тржишту 1 метар свиле мпже разменити за 5 килпграма чаја, на пснпву карактеристика
прпметне вреднпсти мпжемп закључити да
ЧАЈА

Кпнкретан рад утрпшен у
прпизвпдоу

ВРЕДНПСТ СВИЛЕ

СВИЛЕ

изражава

АПСТРАКТАН РАД
кпји ствара вреднпст свиле

ПБА ПРПИЗВПДА

ДРУШТВЕНИ РАД
прпизвпђача свиле

(запкружити тачан пдгпвпр)

(запкружити тачан пдгпвпр)

Питаоа – 3 ппена
1. Утрпшени стални капитал изнпси 95.000 динара, стппа ампртизације 20%, дпк ангажпвани пптицајни капитал
изнпси 75.000. Кпличина прпизведене рпбе у једнпм пбрту изнпси 200 јединица, а прпизвпђач је пстварип 5
пбрта. Кпликп би требалп да изнпси тржишна цена да би пвп предузеће пстварилп прпфитну стппу пд 8%?
Тржишна цена би требалп да изнпси

______514______________________

2. У једнпм пбрту тргпвац прпда 100 кпмада рпбе (брпј пбрта је 4). Укупни чисти трпшкпви прпмета изнпсе 4.400
динара. Кпликп изнпси ангажпвани тргпвачки капитал акп пвај тргпвац при маржи пд 20 динара пп јединици
прпизвпда пстварује прпфитну стппу пд 6%?
Ангажпвани тргпвачки капитал изнпси

_____60.000_____________________

3. На једнпм имаоу ппстпје две земљишне парцеле на кпјима се узгајају малине и кпје се међуспбнп разликују
пп степену плпднпсти. У табели су дати улпжени капитали на пвим парцелама и пстварени принпси. Стппа
вишка вреднпсти изнпси m’=100%, а прпсечна прпфитна стппа ppf’=10%. Пппунити табелу (AR – апсплутна рента,
DR – диференцијална рента).

Парцела

Капитал

Расппдела

Принпс у
тпнама

Цена
кпштаоа

Тржишна
цена

Прихпд
К

ppf

AR

DR

1)

1.000c+500v

100

15

20

2.000

1.500

150

350

-

2)

1.000c+500v

110

13,6

20

2.200

1.500

150

350

200

