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Јунски испитни рок 2018. – прва група  

 
 

 

1. Предузеће које послује у форми привредног друштва које оснива једно или више лица у форми 

акционара, чији је капитал фиксиран и подељен на акције зове се:       

_______________________________________________________________________________________ 

(допишите тачан одговор)  

 
2. Према препорукама Европске комисије предузеће које запошљава до 50 лица и чији годишњи 

приход и/или вредност укупних средстава нису већи од 10 милиона евра су:  

а) микро предузећа  

б) мала предузећа  

в) средња предузећа  

г) велика предузећа  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 
3. Попуните следећу табелу:  

стејкхолдери показатељи ефективности и ефикасности 

власници  

запослени  

влада  

 

4. Рангирајте према степену формализације следеће начине настанка стратегијских алијанси (1 – 

најнеформалнији, 4 – најформалнији):  

____ дугорочни уговори о сарадњи  

____ заједничка улагања  

____ међусобно мањинско улагање капитала  

____ мрежно повезивање предузећа  

 

5. Графички прикажите укупне фиксне трошкове и просечне фиксне трошкове.  

 

 

 

 

 

 

 

6. 
𝟏

𝟏+𝒊
  (где 𝒊 представља каматну стопу) назива се:  

а) моћ камате или фактор акумулације  

б) фактор садашње вредности или дисконтни фактор  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

Прво покушајте самостално да решите овај испитни пример, без коришћења уџбеника и скрипти.  

Дајте све од себе!  
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7. Врсте одговорности предузећа су: 

а) дискрециона  

б) економска  

в) друштвена  

г) етничка  

д) правна  

ђ) етичка  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

8. Проблем мерења продуктивности постоји због ____________________________________________ 

а превазилази се ________________________________________________________________________. 

(допишите тачне одговоре)  

 

9. Кораци при снижењу трошкова као методи спровођења рентабилности су: 

а) _____________________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________________ 

 

10. Економије рада настају због:  

а) _____________________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________________ 

в) _____________________________________________________________________________________ 

 

11. Подстицајни компензациони пакети главних менаџера акционарских предузећа у САД састоје се 

од:  

а) _____________________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________________ 

в) _____________________________________________________________________________________ 

г) _____________________________________________________________________________________ 

д) _____________________________________________________________________________________ 

 

12. Људски капитал опште намене је ___________________________________________________ 

 

13. (есејско питање) Друштвена ревизија и контрола  

Напомена: одговор на есејско питање пишите на посебном празном папиру, исто као што ће то бити 

случај и на испиту. Не штедите на речима, битно је да напишите што више релевантног градива за дато 

питање! Слободно повезујте градиво, али не идите превише ван конкретног датог питања. Уколико 

питање обухвата неке графике, обавезно их нацртајте, уредно обележите и детаљно објасните.  

 

 

 

 

Након што сте се максимално потрудили да урадите овај тест што је боље могуће, проверите ваша решења 

са тачним одговорима на следећој страни. За најефикасније понављање, наша препорука је:  

- означите зеленом бојом питања која сте у потпуности тачно одрадили  

- означите црвеном бојом питања која сте делимично тачно или погрешно урадили (јер на испиту НЕ 

признају половичне одговоре, тако да је битно да поновите и делимично тачно урађена питања) 

- обновите градиво у вези црвених питања и обавезно покушајте ускоро поново да решите иста питања 
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Јунски испитни рок 2018. – прва група (РЕШЕЊА) 

 
1. акционарско друштво   

2. б)   

3.   

стејкхолдери показатељи ефективности и ефикасности 

власници финансијски резултати 

запослени задовољство радника, плате 

влада поштовање закона и правила 

  

4.  

_1_ дугорочни уговори о сарадњи  

_4_ заједничка улагања  

_3_ међусобно мањинско улагање капитала  

_2_ мрежно повезивање предузећа  

 

5. Слика 5.1 (прва књига стр.180) 

6. б) 

7. а), б), д), ђ)  

8. изражавања инпута и аутпута у физичким јединицама мере; коришћењем међународно усвојеног 

стандарда за мерење продуктивности (метода сталних цена) 

9. 

а) идентификација изазивача трошкова  

б) успостављање система контроле трошкова  

10.  

а) поделе и специјализације рада 

б) уштеда у времену и скраћењу процеса рада 

в) ефекта учења  

11.  

а) годишњих плата  

б) бонуса  

в) опција на акције  

г) наградних акција  

д) фантомских акција  

12.  

знање, вештине и искуство које повећава радну способност, и које има вредност за сваког 

послодавца 

13. (део 120. испитног питања који се односи на друштвену ревизију и контролу – скрипта за другу 

књигу, стр.81) 
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Јунски испитни рок 2018. – друга група  

 
 

 

1. Теоријско-методолошка основа Пословне економије је ____________________________________ 

(допишите тачан одговор)  

 

2. Делатности у којима најчешће паралелно постоје државна и приватна предузећа или установе су:  

а) _____________________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________________ 

в) _____________________________________________________________________________________ 

г) _____________________________________________________________________________________ 

(допишите тачне одговоре)  

 

3. Континуирани раст представља главни циљ предузећа у фази ______________________________ 

(допишите тачан одговор)  

 

4. Према контигентном приступу степен сложености окружења непосредно утиче на ____________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(допишите тачан одговор)  

 

5. Трошкови основног материјала и трошкови радне снаге на пословима израде спадају у:  

а) трошкове израде  

б) режијске трошкове  

в) директне трошкове  

г) индиректне трошкове  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

6. Кретање дуж тржишне линије навише представља ________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(допишите тачан одговор)  

 

7. Израчунати нето рентабилност предузећа које је остварило продају у вредности од 200.000 

динара, а чији профит после опорезивања износи 15.000 динара.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Прво покушајте самостално да решите овај испитни пример, без коришћења уџбеника и скрипти.  

Дајте све од себе!  
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8. Економије због редукције ризика и неизвесности остварују:  

а) специјализована предузећа  

б) дивизиона предузећа  

в) диверсификована предузећа  

г) децентрализована предузећа  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

9. Основна обележја масовне производње су:  

а) _____________________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________________ 

в) _____________________________________________________________________________________ 

г) _____________________________________________________________________________________ 

(допишите тачне одговоре)  

 

10. Ефекат кишобрана познатог имена је ___________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(допишите тачан одговор)  

 

11. Мултинационално предузеће је „грађанин света без граница“ према мишљењу Охмаеа.  

Да     Не  

(заокружите тачан одговор)  

 

12. Диференцирањем може да се повећа приход и унапреди рентабилност, ако:  

а) купци траже стандардан производ 

б) трошкови преоријентације су ниски  

в) имитирање производа је компликовано  

г) постоји већи број извора понуде производа  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

13. (есејско питање) Економије набавке  

Напомена: одговор на есејско питање пишите на посебном празном папиру, исто као што ће то бити 

случај и на испиту. Не штедите на речима, битно је да напишите што више релевантног градива за дато 

питање! Слободно повезујте градиво, али не идите превише ван конкретног датог питања. Уколико 

питање обухвата неке графике, обавезно их нацртајте, уредно обележите и детаљно објасните.  

 

 

 

 

 

 

 

Након што сте се максимално потрудили да урадите овај тест што је боље могуће, проверите ваша решења 

са тачним одговорима на следећој страни. За најефикасније понављање, наша препорука је:  

- означите зеленом бојом питања која сте у потпуности тачно одрадили  

- означите црвеном бојом питања која сте делимично тачно или погрешно урадили (јер на испиту НЕ 

признају половичне одговоре, тако да је битно да поновите и делимично тачно урађена питања) 

- обновите градиво у вези црвених питања и обавезно покушајте ускоро поново да решите иста питања 
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Јунски испитни рок 2018. – друга група (РЕШЕЊА)  
 

1. теоријска економија  

2. 

а) банкарство 

б) осигурање  

в) здравство  

г) школство  

3. заједништва  

4. систем управљања у предузећу  

5. а), в)  

6. давање кредита  

7.  

укупни приход = 200.000  

нето профит = 15.000  

стопа нето рентабилности = нето профит / укупни приход = 15.000 / 200.000 = 0,075 (тј. 7,5%) 

8. в)  

9.  

а) читава производња је стандардизована  

б) користе се специјализована линијска средства  

в) производ масовне производње је унифициран  

г) радници су углавном уске квалификованости  

10. ефекат репутације на продају других производа када купци стварају мишљење о компанији на 

основу рекламе (што смањује трошкове и ризик комерцијалног неуспеха предузећа)  

11. Да 

12. в), г)  

13. (део 90. испитног питања који се односи на економије набавке – скрипта за другу књигу, стр.39) 
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Јунски испитни рок 2018. – трећа група  

 
 

 

1. Налазе економске теорије о релативној неефикасности јавних предузећа:  

а) не потврђују резултати емпиријских истраживања  

б) потврђују резултати претежног броја емпиријских истраживања  

в) недвосмислено потврђују резултати емпиријских истраживања   

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

2. Јавне корпорације ретко се срећу у:  

а) Великој Британији 

б) САД  

в) Немачкој  

г) Француској 

д) Италији  

ђ) Аустрији  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

3. Најзначајнији фактори окружења који опредељују избор критерија за оцену успешности 

предузећа су:  

а) _____________________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________________ 

в) _____________________________________________________________________________________ 

(допишите тачне одговоре)  

 

4. Организовање сваке пословне функције на начин који највише одговара потреби управљања 

специфичним ризицима у њеном домену представља суштину _____________________________.  

(допишите тачан одговор)  

 

5. Попуните следећу табелу:  

Број јединица 
производа 

Укупни 
фиксни 
трошкови 

Просечни 
фиксни 
трошкови 

Укупни 
варијабилни 
трошкови 

Просечни 
варијабилни 
трошкови 

Укупни 
трошкови 

8 300    500 

15     600 

 

6. У оптимуму потрошње, када постоје само производне могућности за постизање оптимума 

потрошње, изједначавају се стопе:  

а) _____________________________________________________________________________________ 

б) _____________________________________________________________________________________ 

(допишите тачне одговоре)  

Прво покушајте самостално да решите овај испитни пример, без коришћења уџбеника и скрипти.  

Дајте све од себе!  
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7. Опортунистичко понашање је __________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(допишите тачан одговор) 

 

8. Укупна продуктивност фактора је највећа:  

а) на граници прве и друге фазе производње 

б) на горњој граници прве фазе производње 

в) на горњој граници друге фазе производње 

г) на горњој граници треће фазе производње 

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

9. Екстерни извори економичности су ______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(допишите тачан одговор)  

 

10. Израчунати укупан профит по јединици, ако су дати следећи подаци:  

Q 1 2 3 4 5 6 

MPd 10 10 10 10 10 10 

PUT 9 8 6 5 3 2 

 

 

 

11. Етичка одговорност предузећа је _______________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

(допишите тачан одговор) 

 

12. Према иновационим теоријама извор профита су:  

а) препреке у кретању ресурса  

б) ризик и неизвесност 

в) нове технологије  

г) тржиште и конкуренција  

(заокружите тачан одговор или тачне одговоре)  

 

13. (есејско питање) Калкулације трошкова  

Напомена: одговор на есејско питање пишите на посебном празном папиру, исто као што ће то бити 

случај и на испиту. Не штедите на речима, битно је да напишите што више релевантног градива за дато 

питање! Слободно повезујте градиво, али не идите превише ван конкретног датог питања. Уколико 

питање обухвата неке графике, обавезно их нацртајте, уредно обележите и детаљно објасните.  

 

 

 

 

 

Након што сте се максимално потрудили да урадите овај тест што је боље могуће, проверите ваша решења 

са тачним одговорима на следећој страни. За најефикасније понављање, наша препорука је:  

- означите зеленом бојом питања која сте у потпуности тачно одрадили  

- означите црвеном бојом питања која сте делимично тачно или погрешно урадили (јер на испиту НЕ 

признају половичне одговоре, тако да је битно да поновите и делимично тачно урађена питања) 

- обновите градиво у вези црвених питања и обавезно покушајте ускоро поново да решите иста питања 
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Јунски испитни рок 2018. – трећа група (РЕШЕЊА) 
 

1. б)  

2. в) 

3.  

а) услови набавке потребних ресурса  

б) сложеност окружења предузећа  

в) динамичност окружења предузећа  

4. органичког система управљања  

5.  

Број јединица 
производа 

Укупни 
фиксни 
трошкови 

Просечни 
фиксни 
трошкови 

Укупни 
варијабилни 
трошкови 

Просечни 
варијабилни 
трошкови 

Укупни 
трошкови 

8 300 37,5 200 25 500 

15 300 20 300 20 600 

6.  

а) гранична стопа супституције (гранична стопа временске преференције)  

б) гранична стопа приноса на инвестиције  

7. непоштење и себичност у постизању договора  

8. в)  

9. уштеде које настају под деловањем фактора који нису под контролом предузећа 

10.  

Q 1 2 3 4 5 6 

MPd 10 10 10 10 10 10 

PUT 9 8 6 5 3 2 

UT 9 16 18 20 15 12 

UPd 10 20 30 40 50 60 

Профит 1 4 12 20 35 48 

Профит по 
јединици 

1 2 4 5 7 8 

Објашњење:  

- Q је обим производње, MPd је маргинални приход, PUT је просечан укупни трошак 

- UT (укупан трошак)  добијамо га тако што просечан укупан трошак PUT помножимо са обимом Q 

- UPd (укупан приход)  добијамо га на основу маргиналног прихода MPd за сваку јединицу  

- Профит  добијамо као разлику између укупног прихода UPd и укупног трошка UT 

- Профит по јединици  добијамо када профит поделимо са обимом производње Q 

11. одговорност предузећа да следи опште-прихваћена уверења о томе како људи у одређеној 

друштвеној заједници треба да се понашају у датом времену 

12. в)  

13. (цело 48. испитно питање – скрипта за прву књигу, стр.52). Пожељно је да дате и неки пример за 

сваку врсту калкулације (нарочито за дивизиону калкулацију и калкулацију везаних производа, где је 

то релативно кратко и једноставно).  

 


