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Baze 

Online kurs Online kurs 

SKRIPTU NAPRAVIO TIM: NAŠI MATERIJALI ZA POSLOVNU EKONOMIJU:  

Prezentacije iz 

lekcije Troškovi 

ONLINE KURSEVI NAJČEŠĆA PITANJA SKRIPTE 



 

SADRŽAJ SKRIPTE   
  

 

Ova skripta obuhvata sve moguće zadatke iz Poslovne ekonomije za prijemni ispit 

2021. na Ekonomski fakultet u Beogradu, sa detaljnim rešenjima.      

1. Osnovne formule (str.3-10)         

2. Zadaci sa pripremne nastave 2017-2020. godine (str.11-15)    

3. Dodatni zadaci za vežbanje (str.16-25)         

4. Baze zadataka za vežbanje (str.26-36)    

   

 

Ukoliko primetite određene greške u bazama, obavezno nam javite kako bismo ih 

ispravili. Takođe, proverite da li već postoje određene ispravke preko našeg sajta: 

skripteekof.com/poslovna-skripte 

 

Ova skripta obuhvata samo zadatke potrebne za prijemni ispit iz Poslovne ekonomije.     

Za prijemni ispit je neophodno spremiti i teoriju iz skripti i uvežbati gradivo iz baza.     

 

 
 

 

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

Svi naši proizvodi dostupni su isklјučivo u fotokopirnici Minerva! 

 

 

  

 

Knjiga 1 

Skripta Baze 

Fotokopirnica Minerva 
Gavrila Principa 44a, Beograd 

kopirnicaminerva@gmail.com 

 

Fotokopirnica Minerva 

@skripteekof   

Pomoću preko 100 video klipova, 10 sati video sadržaja i stotine dodatnih pitanja 

za vežbanje spremite prijemni ispit za maksimum poena! 

 

Više informacija o sadržini i načinu prijave na skripteekof.com/poslovna-kursevi 

 

 
 

SKRIPTE IZ POSLOVNE EKONOMIJE ZA PRIJEMNI 2021. 

  

 
 

Knjiga 2 

Skripta Baze 

Dodatno 

Rokovi Zadaci 

Prezentacije - troškovi 

KURSEVI IZ POSLOVNE EKONOMIJE ZA PRIJEMNI 2021. 
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SAVETI ZA PRIPREMU 
PRIJEMNOG ISPITA 2021. IZ POSLOVNE EKONOMIJE  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skripte ne pokazujte profesorima na zvaničnoj pripremnoj nastavi na fakultetu!   

 Iako često efikasnije od zvaničnih materijala, skripte nisu zvanična literatura za pripremu.   

 

 

  

Skripta 1 
Prvo pređite teoriju iz 

naše Skripte za knjigu 1 

iz Poslovne ekonomije. 

Ovo je važno da biste 

stekli osnovnu predstavu 

o gradivu iz date lekcije i 

naučili osnovne pojmove i 

podele.    
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 Baze 1 

Nakon što ste detaljno 

prešli lekciju iz skripte, 

izvežbajte baze za ovu 

lekciju iz naših Baza za 

knjigu 1 iz Poslovne 

ekonomije. Ovo 

predstavlja veoma važnu 

vežbu za prijemni ispit!  

Online kurs 1 
Koristeći naš Online kurs 

za knjigu 1 pored skripti i 

baza dobijate i video 

klipove koji objašnjavaju 

teoriju i zadatke, dodatna 

pitanja za vežbanje, 

mogućnost osvajanja 

vrednih nagrada i više! 

puno toga!  

 

 
Skripta 2 

Prvo pređite teoriju iz 

naše Skripte za knjigu 2 

iz Poslovne ekonomije. 

Ovo je važno da biste 

stekli osnovnu predstavu 

o gradivu iz date lekcije i 

naučili osnovne pojmove i 

podele.    
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 Baze 2 

Nakon što ste detaljno 

prešli lekciju iz skripte, 

izvežbajte baze za ovu 

lekciju iz naših Baza za 

knjigu 2 iz Poslovne 

ekonomije. Ovo 

predstavlja veoma važnu 

vežbu za prijemni ispit!  

 

Online kurs 2 
Koristeći naš Online kurs 

za knjigu 2 pored skripti i 

baza dobijate i video 

klipove koji objašnjavaju 

teoriju i zadatke, dodatna 

pitanja za vežbanje, 

mogućnost osvajanja 

vrednih nagrada i više! 

puno toga!  

 

Zadaci 
Nakon što prešli skriptu i 

baze za sve lekcije, 

potrebno je da uvežbate i 

nekoliko tipova zadataka. 

Iako su ovi zadaci 

jednostavni, potrebno je i 

njih da pređete iz naše 

Skripte za zadatke.  

   

D
O

D
A

T
N

O
  

Prezentacije 

iz troškova 
Lekcija 6 (troškovi) je 

veoma bitna, a teška 

lekcija. Da biste je 

savršeno naučili, naučite 

sve iz naših Prezentacija 

iz troškova.   

Rokovi  
Konačno, pred sam 

prijemni, u našim 

Rešenim rokovima iz 

Poslovne ekonomije 

možete provežbati 

prethodne prijemne ispite 

(od 2009. godine do 

2020. godine). 

Fotokopirnica Minerva 
Gavrila Principa 44a, Beograd 

kopirnicaminerva@gmail.com 

 

Fotokopirnica Minerva 

@skripteekof   

skripteekof.com  

Iako izgleda kao puno, ne brinite, ovo nije ništa teško, a obezbediće vam budžet na Ekofu! 

mailto:kopirnicaminerva@gmail.com
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Основне формуле   

 

ЛЕКЦИЈА 6: ТРОШКОВИ  

1. Профит (добитак) добијамо као разлику између укупних прихода и укупних 

трошкова:  

 

 

 
 

2. Укупне приходе добијамо као производ цене производа и продате количине 

производа:  

  

 

 
 

3. Укупне трошкове добијамо као збир фиксних и варијабилних трошкова:  

  

 

 
* Фиксни трошкови се не мењају са променом обима производње, а варијабилни да.  

 

Укупни 
приходи 
(вредност 

производње)

Укупни 
трошкови 

Профит 
(добитак) 

Цена 
производа

Количина 
производа

Укупни 
приходи

Фиксни 
трошкови

Варијабилни 
трошкови

Укупни 
трошкови

𝑻𝑹 𝑻𝑪 𝝅 

𝑷 𝑸 𝑻𝑹 

𝑭𝑪 𝑽𝑪 𝑻𝑪 
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4. ПРОСЕЧНЕ трошкове добијамо као укупне трошкове поделимо са количином 

производа: 

➢ просечне фиксне трошкове добијамо када фиксне трошкове поделимо са 

количином производа (𝐴𝐹𝐶 =
𝐹𝐶

𝑄
) – још их називамо и фиксни трошкови по 

јединици производа:  

 

 

 
➢ просечне варијабилне трошкове добијамо када варијабилне трошкове 

поделимо са количином производа (𝐴𝑉𝐶 =
𝑉𝐶

𝑄
) – још их називамо и 

варијабилни трошкови по јединици производа:  

 

 

 
➢ просечне укупне трошкове добијамо када укупне трошкове поделимо са 

количином производа (𝐴𝑇𝐶 =
𝑇𝐶

𝑄
) – још их називамо и укупни трошкови по 

јединици производа:  

 

 

 
 

 

Фиксни 
трошкови

Количина 
производа

Просечни 
фиксни 

трошкови

Варијабилни 
трошкови

Количина 
производа

Просечни 
варијабилни 

трошкови

Укупни 
трошкови

Количина 
производа

Просечни 
укупни 

трошкови

𝑭𝑪 𝑸 𝑨𝑭𝑪 

𝑽𝑪 𝑸 𝑨𝑽𝑪 

𝑻𝑪 𝑸 𝑨𝑻𝑪 
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5. ГРАНИЧНИ (МАРГИНАЛНИ) трошак је трошак додатне јединице производа. 

Постоје две формуле за гранични (маргинални) трошак: 

 

 

 
 

 

 
 

Погледајмо пример да бисмо разумели шта су заиста маргинални трошкови.  

Претпоставимо да су нам дати следећи подаци за нашу фирму: 

 𝑄 = 2 𝑄 = 4 

Фиксни трошак (𝐹𝐶) 10.000 10.000 

Варијабилни трошак (𝑉𝐶) 90.000 190.000 
Укупни трошак (𝑇𝐶) 100.000 200.000 

 

Шта имамо дато у табели? 

- Фиксни трошкови при обиму производње од 2 јединице износе 10.000. Такође, 

фиксни трошкови при обиму производње од 4 јединице износе 10.000. Ово је и 

логично, јер знамо да фиксни трошкови остају исти без обзира на обим производње.  

- Варијабилни трошкови при обиму производње од 2 јединице износе 90.000, а при 

обиму производње од 4 јединице износе 190.000.  

- Укупни трошкови су збир фиксних и варијабилних трошкова.  

 

Гранични (маргинални) трошак рачунамо по првој формули:  

𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
  

Промена 
укупних 

трошкова

Промена 
количине 
производа

Гранични 
(маргинални) 

трошак

Промена 
варијабилних 

трошкова

Промена 
количине 
производа

Гранични 
(маргинални) 

трошак

𝒅𝑻𝑪 𝒅𝑸 𝑴𝑪 

𝒅𝑽𝑪 𝒅𝑸 𝑴𝑪 
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Видимо из табеле да су укупни трошкови за обим производње 4 двеста хиљада, а за 

обим производње од 2 јединице 100.000. Стога, промена укупних трошкова (𝑑𝑇𝐶) 

износи 200.000 − 100.000 = +100.000. Такође, из табеле видимо да је обим 

производње био 2 јединице, а сада је 4 јединице производа. Сходно томе, промена 

обима производње (𝑑𝑄) је 4 − 2 = +2. Заменимо ове вредности у формулу:  

𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
=

+100.000

+2
= 50.000 

 

Маргинални трошак износи 50.000. Ово нам говори да нас је додатна јединица 

производа коштала 50.000 динара.  

 

Исти резултат можемо добити и користећи другу формулу:  

𝑀𝐶 =
𝑑𝑉𝐶

𝑑𝑄
  

Видимо из табеле да су варијабилни трошкови за обим производње 4 90.000, а за 

обим производње од 2 јединице 190.000. Стога, промена варијабилних трошкова 

(𝑑𝑉𝐶) износи 190.000 − 90.000 = +100.000. Такође, из табеле видимо да је обим 

производње био 2 јединице, а сада је 4 јединице производа. Сходно томе, промена 

обима производње (𝑑𝑄) је 4 − 2 = +2. Заменимо ове вредности у формулу:  

𝑀𝐶 =
𝑑𝑉𝐶

𝑑𝑄
=

+100.000

+2
= 50.000 

 

Маргинални трошак износи 50.000. Ово нам говори да нас је додатна јединица 

производа коштала 50.000 динара.  

 

Зашто користимо ове ознаке?  

➢ Р = price 

➢ Q = quantity 

➢ TC = total cost, TR = total revenue   

➢ FC = fixed cost 

➢ VC = variable cost  

➢ ATC = average total cost 

➢ AFC = average fixed cost  

➢ AVC = average variable cost  

➢ MC = marginal cost  

➢ 𝑑 = математичка ознака за промену  

➢ 𝜋 = економска ознака за профит (добитак)  
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Поред задатака у вези самих трошкова, на пријемном испиту се могу јавити и задаци 

из следеће две врсте калкулације трошкова:  

 

1. ДИВИЗИОНА КАЛКУЛАЦИЈА ТРОШКОВА се користи за распоређивање 

трошкова на хомогене (једнородне) производе или услуге, тј. утрђивање цене 

коштања једног производа. Другим речима, када имамо све исте производе без 

споредних производа који настају њиховом производњом, користимо дивизиону 

калкулацију. Формула коју примењујемо је:  

Цена коштања =
Укупни трошкови производње

Обим производње
 

 

2. КАЛКУЛАЦИЈА ВЕЗАНИХ (КУПЛОВАНИХ) ПРОИЗВОДА се користи за 

распоређивање трошкова на производе који настају у јединственом технолошком 

процесу, тј. утрђивање цене коштања једног производа у оваквим условима. Другим 

речима, када имамо све исте производе, а настају и још неки споредни производи 

њиховом производњом, користимо калкулацију везаних производа. Формула коју 

примењујемо је:  

Цена коштања =
Укупни трошкови − Тржишна вредност споредних производа

Обим производње
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ЛЕКЦИЈА 7: ТОКОВИ ВРЕДНОСТИ У ПРЕДУЗЕЋУ    

1. Коефицијент ангажовања се рачуна по формули:  

𝐾𝑎 =
𝑆

𝐶
 

𝑆 – сума ангажованог капитала  

𝐶 – вредност производње  

 

2. Коефицијент обрта (коефицијент репродуковања) се рачуна по формули:  

𝐾о =
𝐶

𝑆
 

𝑆 – сума ангажованог капитала  

𝐶 – вредност производње  

 

3. Сходно наведеном, веза између коефицијента ангажовања и коефицијента обрта 

се може извести: 

𝐾𝑜 =
𝐶

𝑆
=

1

𝑆
𝐶

=
1

𝐾𝑎
→ 𝑲𝒐 =

𝟏

𝑲𝒂
 

 

𝐾𝑎 =
𝑆

𝐶
=

1

𝐶
𝑆

=
1

𝐾𝑜
→ 𝑲𝒂 =

𝟏

𝑲𝒐
 

 

4. Дужина просечног циклуса ангажовања се рачуна по формули:  

𝑃𝐻 = 360 ∙ 𝐾𝑎 
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ЛЕКЦИЈА 9: ЕКОНОМСКИ ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА    

1. Продуктивност се рачуна по формули:  

𝑃0 =
𝑄0

𝐿0
          𝑃1 =

𝑄1

𝐿1
 

𝑄 – обим производње (количина производа)  

𝐿 – број радника (labour) 

0 – објективно условљено 

1 – стварно остварено   

 

2. Економичност се рачуна по формули:  

𝐸0 =
𝑇𝑅0

𝑇𝐶0
          𝐸1 =

𝑇𝑅1

𝑇𝐶1
 

𝑇𝑅 – укупни приходи (производ цене и количине)  

𝑇𝐶 – укупни трошкови (збир фиксних и варијабилних трошкова)  

0 – објективно условљено 

1 – стварно остварено   

 

3. Рентабилност се рачуна по формули:  

𝑅0 =
𝜋0

𝑆0
          𝑅1 =

𝜋1

𝑆1
 

𝜋 – профит тј. добитак (разлика између укупних прихода и укупних трошкова)   

𝑆 – сума ангажованог капитала  

0 – објективно условљено 

1 – стварно остварено   
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ЛЕКЦИЈА 16: СКЛАДИШНА ФУНКЦИЈА     

* Коефицијент искоришћења складишног простора се рачуна по формули:  
𝑃𝑛

𝑃𝑏
 

𝑃𝑛 – нето простор  

𝑃𝑏 – бруто простор  

0 – објективно условљено 

1 – стварно остварено   

 

Бруто простор складишта обухвата: 

▪ нето простор (=простор за смештај робе) 

▪ простор за пријем робе 

▪ простор за издавање робе 

▪ простор за кретање по складишту 

▪ канцеларије и помоћне просторије 

 

ЛЕКЦИЈА 17: ТРАНСПОРТНА ФУНКЦИЈА     

1. Коефицијент искоришћења носивости возила се рачуна по формули:  

(пређени пут 1 ∙ превезени терет 1) + (пређени пут 2 ∙ превезени терет 2)

укупни пређени пут ∙ носивост  возила
∙ 100 

Обавезно уради примере из онлајн курса за ово (и из ове скрипте пример 5 са припрема) 

 

2. Коефицијент временског ангажовања возила се рачуна по формули:  

број дана у раду

број радних дана у години
∙ 100    или     

број часова у раду

број радних часова у години
∙ 100         

 

3. Интерна цена коштања возног парка се рачуна по формули:  
укупни трошкови возног парка

јединице учинка
∙ 100 

 

Варијанта а) Интерна цена коштања возног парка = 
укупни трошкови возног парка

пређени км
 

 

Варијанта б) Интерна цена коштања возног парка = 
укупни трошкови возног парка

радни дани
 

 

Варијанта в) Интерна цена коштања возног парка = 
укупни трошкови возног парка

радни часови
 

Обавезно запамтите ово!  
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Задаци са припремне наставе 2017-2020.      

 
Задаци са припремне наставе на факултету су основна група задатака које треба да 

увежбате за пријемни испит из Пословне економије. Велика је вероватноћа да ће 

један од ових задатака доћи баш такав на пријемном испиту, само са измењеним 

бројевима. Ипак, немојте запоставити ни додатне задатке за вежбање дате у наставку 

ове скрипте, јер могу и они доћи на пријемном испиту.  

 
1. Колики износ обртних средстава мора да користи предузеће чији је коефицијент 

обрта обртних средстава 5, да би могло да оствари производњу у вредности од 200 

милиона динара? _________________________________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝐾𝑜 = 5 (коефицијент обрта обртних средстава је 5)  

𝐶 = 200.000.000 (вредност производње је 200.000.000)  

 

Тражи нам се колико износи сума ангажованих (обртних) средстава 𝑆. Ово можемо 

израчунати тако што ћемо искористити формулу за коефицијент обрта обртних 

средстава: 

𝐾𝑜 =
𝐶

𝑆
 

 

Заменимо познате вредности:  

5 =
200.000.000

𝑆
 

 

Израчунајмо 𝑆: 

𝑆 =
200.000.000

5
= 40.000.000 

 

Тачан одговор је 40.000.000 динара. 
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2. Ако су укупни фиксни трошкови 60.000 динара, просечни фиксни трошкови за 

обим производње 100 јединица су _________________________________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝐹𝐶 = 60.000 (укупни фиксни трошкови су 60.000 динара)  

𝑄 = 100 (обим производње износи 100 јединица)  

 

Тражи нам се колико износе просечни фиксни трошкови, тј. фиксни трошкови по 

јединици производа. Ово рачунамо као однос укупних фиксних трошкова и количине:  

𝐴𝐹𝐶 =
𝐹𝐶

𝑄
 

 

Заменимо познате вредности:  

𝐴𝐹𝐶 =
60.000

100
= 600 

 

Тачан одговор је 600 динара.  

  
3. Предузеће „X“ у 2016. години произвело је и продало 1.000 комада производа по 

цени од 150 динара по комаду. Уколико се пође од претпоставке да су за дати обим 

производње просечни укупни трошкови 120 динара, колики је добитак предузеће 

остварило у 2016. години? _________________________________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝑄 = 1.000 (предузеће је произвело и продало 1.000 комада производа)  

𝑃 = 150 (цена производа је 150 динара по комаду)  

𝐴𝑇𝐶 = 120 (просечни укупни трошкови износе 120 динара за овај обим производње) 

 

Тражи нам се колико износи добитак (профит) предузећа. Ми знамо да је добитак 

разлика између укупних прихода и укупних трошкова:  

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 

 

Укупне приходе добијамо као производ цене и количине:  

𝑇𝑅 = 𝑃 ∙ 𝑄 
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𝑇𝑅 = 150 ∙ 1000 = 150.000 

 

Укупне трошкове добијамо из формуле за просечне укупне трошкове:  

𝐴𝑇𝐶 =
𝑇𝐶

𝑄
 

120 =
𝑇𝐶

1000
 

𝑇𝐶 = 120 ∙ 1000 = 120.000 

 

Заменимо ове вредности у формулу за профит:  

𝜋 = 𝑇𝑅 − 𝑇𝐶 = 150.000 − 120.000 = +30.000 

 

Добитак предузећа износи +30.000.  

 
4. Укупни трошкови производње две јединице производа су 1.000 динара, од чега 

су укупни фиксни трошкови 400 динара. Уколико су се предузећу за производњу 

треће јединице производа укупни варијабилни трошкови повећали за 20%, 

израчунати колики су гранични трошкови. ____________________________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝑇𝐶 = 1.000 (укупни трошкови износе 1.000 динара)  

𝑄 = 2 (количина производа је 2 комада)  

𝐹𝐶 = 400 (укупни фиксни трошкови износе 400 динара) 

 

Одавде можемо директно израчунати колико износе укупни варијабилни трошкови за 

обим производње од 2 јединице, јер знамо да су укупни трошкови збир фиксних и 

варијабилних трошкова:  

𝑇𝐶 = 𝐹𝐶 + 𝑉𝐶 

1.000 = 400 + 𝑉𝐶 

𝑉𝐶 = 1000 − 400 = 600 

 

С обзиром да треба да израчунамо гранични (маргинални) трошак за трећу јединицу, 

треба да нађемо и одређене вредности трошкова за обим производње 𝑄 = 3. 

Прикажимо табеларно шта имамо од података за сада:  
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Обим 
производње 

𝑄 

Укупни 
трошкови 

𝑇𝐶 

Укупни фиксни 
трошкови 

𝐹𝐶 

Укупни варијаб. 
трошкови 

𝑉𝐶 

Гранични 
трошак 

𝑀𝐶 
2 1.000 400 600 - 

3    ово нам се тражи 

 

Како ћемо доћи до граничног трошка 𝑀𝐶 за обим производње 3? Треба да 

израчунамо трошкове за овај обим производње. Оно чега треба да се сетимо јесте да 

се укупни фиксни трошкови не мењају са променом обима производње, тј. да су исти 

за сваки обим производње. Сходно томе, фиксни трошкови 𝐹𝐶 = 400 који важе за 

обим производње од 2 јединице ће бити идентични и за 3 јединице производа:  

Обим 
производње 

𝑄 

Укупни 
трошкови 

𝑇𝐶 

Укупни фиксни 
трошкови 

𝐹𝐶 

Укупни варијаб. 
трошкови 

𝑉𝐶 

Гранични 
трошак 

𝑀𝐶 
2 1.000 400 600 - 

3  400    

 

Сада, вратимо се на поставку задатка. Речено нам је да су варијабилни трошкови за 3 

јединице производа за 20% већи у односу на варијабилне трошкове за 2 јединице 

производа. Ми знамо да су варијабилни трошкови за 2 јединице производа 600. Када 

ово увећамо за 20% добијамо:  

600 ∙ (1 + 20%) = 600 ∙ (1 +
20

100
) = 600 ∙ 1,20 = 720 

Обим 
производње 

𝑄 

Укупни 
трошкови 

𝑇𝐶 

Укупни фиксни 
трошкови 

𝐹𝐶 

Укупни варијаб. 
трошкови 

𝑉𝐶 

Гранични 
трошак 

𝑀𝐶 
2 1.000 400 600 - 

3  400 720   

 

Укупни трошкови су збир фиксних и варијабилних трошкова:  

𝑇𝐶 = 400 + 720 = 1.120 

Обим 
производње 

𝑄 

Укупни 
трошкови 

𝑇𝐶 

Укупни фиксни 
трошкови 

𝐹𝐶 

Укупни варијаб. 
трошкови 

𝑉𝐶 

Гранични 
трошак 

𝑀𝐶 
2 1.000 400 600 - 

3 1.120 400 720   

 

Сада можемо применити формулу за граничне трошкове:  

𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
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Укупни трошкови су се променили са 1.000 на 1.120, те је 𝑑𝑇𝐶 = +120. Обим 

производње се променио са 2 на 3, те је 𝑑𝑄 = +1. Заменимо ово у формулу:  

𝑀𝐶 =
𝑑𝑇𝐶

𝑑𝑄
=

+120

+1
= 120 

 

Тачан одговор је 120 динара. (Напомена: Могуће је користити и формулу 𝑀𝐶 =
𝑑𝑉𝐶

𝑑𝑄
 

како бисте дошли до решења, свеједно је). 

 
5. Теретни камион предузећа „XYZ“, носивости 20 тона, из Београда је одвезао до 

Ниша 15 тона шећера, а у повратку за Београд довезао је 10 тона соли. Уколико је 

удаљеност од Београда до Ниша 250 км, израчунати коришћену носивост камиона?  

____________________________________.  

 

Решење: 

Потребно је да искористимо формулу:  

 

(пређени пут 1 ∙ превезени терет 1) + (пређени пут 2 ∙ превезени терет 2)

укупни пређени пут ∙ носивост  возила
∙ 100 

 

Дато нам је следеће:  

пређени пут 1 = 250 км (од Београда до Ниша камион је прешао 250 километара)  

превезени терет 1 = 15 тона (од Београда до Ниша камион је превезао 15 тона)  

пређени пут 2 = 250 км (од Ниша до Београда камион је прешао 250 километара)  

превезени терет 2 = 10 тона (од Ниша до Београда камион је превезао 10 тона)  

укупни пређени пут = 500 км (од Београда до Ниша 250 км, од Ниша до БГ 250 км) 

носивост возила = 20 тона    

 

Када заменимо све ове вредности у формулу добијамо: 

 

(пређени пут 1 ∙ превезени терет 1) + (пређени пут 2 ∙ превезени терет 2)

укупни пређени пут ∙ носивост  возила
∙ 100 

 

(250 км ∙ 15 тона) + (250 км ∙ 10 тона)

500 км ∙ 20 тона
∙ 100 =

3.750 + 2.500

10.000
∙ 100 = 62,5% 

 

Тачан одговор је 62,5%. (Напомена: Обавезно напишите % на пријемном испиту!)  
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Додатни задаци за вежбање  

 
Препоручујемо да за пријемни испит пређете и ове задатке, јер се неретко деси да и 

неки од ових задатака дођу на испиту. Након ових додатних задатака имате и базе 

задатака за вежбање, за које су поступци доступни у оквиру онлајн курсева за 

пријемни испит из Пословне економије (skripteekof.com/poslovna-kursevi).  

 
1. Ако је фабрика цемента у одређеном периоду произвела 50.000 тона цемента и 

ако су њени трошкови у том периоду  били 21.000.000 динара, колико износи цена 

коштања једне тоне цемента? _________________________________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

Обим производње = 50.000 (произведено је 50.000 тона цемента)  

Укупни трошкови = 21.000.000 (трошкови производње су 21.000.000 динара)  

 

Тражи нам се колико износи цена коштања једне тоне цемента. С обзиром да немамо 

дате податке о било каквом споредном производу, знамо да користимо дивизиону 

калкулацију. Формула за утврђивање цене коштања по методу дивизионе калкулације 

је:  

Цена коштања =
Укупни трошкови производње

Обим производње
 

 

Заменимо вредности:  

Цена коштања =
21.000.000

50.000
= 420 

 

Тачан одговор је 420 динара. 

 
2. Рафинерија јестивог уља произвела је 5.000 тона сунцокретовог уља, а укупни 

трошкови производње износе 17.000.000 динара. Ако је тржишна вредност 

сунцокретове сачме и масних киселина 2.000.000 динара, колика је цена коштања 

једне тоне сунцокретовог уља?_________________________________________.  
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Решење: 

Дато нам је следеће:  

Обим производње = 5.000 (произведено је 5.000 тона сунцокретовог уља)  

Укупни трошкови = 17.000.000 (трошкови производње су 17.000.000 динара)  

Тржишна вредност споредних производа = 2.000.000 (сунцокретова сачма и масне 

киселине)  

 

Тражи нам се колико износи цена коштања једне тоне сунцокретовог уља. С обзиром 

да имамо дате податке о споредном производу (сунцокретова сачма и масне 

киселине), знамо да користимо калкулацију везаних производа. Формула за 

утврђивање цене коштања по методу калкулације везаних производа је:  

Цена коштања =
Укупни трошкови − Тржишна вредност споредних производа

Обим производње
 

 

Заменимо вредности:  

Цена коштања =
17.000.000 − 2.000.000

5.000
= 3.000 

 

Тачан одговор је 3.000 динара. 

 
3. Предузеће располаже укупним капиталом од 30.000.000 динара. Вредност 

годишње производње тога предузећа је 120.000.000 динара. Израчунати 

коефицијент ангажовања и дужину просечног циклуса ангажовања.______________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝑆 = 30.000.000 (сума ангажованих средстава је 30.000.000 динара)  

𝐶 = 120.000.000 (вредност производње је 120.000.000 динара)  

 

Коефицијент ангажовања рачунамо по формули:  

𝐾𝑎 =
𝑆

𝐶
 

 

Заменимо вредности:  

𝐾𝑎 =
𝑆

𝐶
=

30.000.000

120.000.000
= 0,25 
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Дужина просечног циклуса ангажовања се рачуна по формули:  

𝑃𝐻 = 360 ∙ 𝐾𝑎 

 

Заменимо вредности:  

𝑃𝐻 = 360 ∙ 𝐾𝑎 = 360 ∙ 0,25 = 90 дана 

 

Тачан одговор је 𝐾𝑎 = 0,25; 𝑃𝐻 = 90 дана.  

Напомена: Обавезно напишите „дана“ за PH на испиту. PH вредност увек је у 

данима.  

 
4. Колику би уштеду на камати имало предузеће за финансирање производње у 

вредности од 4.000.000 динара, уз каматну стопу од 12% годишње када се дужина 

просечног циклуса ангажовања скрати са 90 дана на 72 дана? ___________________.  
(Напомена: Ово је нешто тежи задатак који вероватно неће доћи на пријемном испиту, али препоручујемо да 

га увежбате за сваки случај.)  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝐶 = 4.000.000 (вредност производње је 4.000.000 динара)  

𝑟 = 12% (каматна стопа је 12%)  

𝑃𝐻1 = 90 (првобитна дужина просечног циклуса ангажовања је 90 дана)  

𝑃𝐻2 = 72 (нова дужина просечног циклуса ангажовања је 72 дана)  

 

Пре промене: 𝑃𝐻 = 90 

Прво је потребно да израчунамо суму ангажованог капитала 𝑆. Користећи формулу за 

дужину просечног циклуса ангажовања добијамо коефицијент ангажовања: 

𝑃𝐻 = 360 ∙ 𝐾𝑎 

90 = 360 ∙ 𝐾𝑎 

𝐾𝑎 =
90

360
= 0,25 

 

Сада можемо израчунати суму ангажованог капитала из формуле за коефицијент 

ангажовања: 

𝐾𝑎 =
𝑆

𝐶
 

0,25 =
𝑆

4.000.000
 

𝑆 = 0,25 ∙ 4.000.000 = 1.000.000 
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Ово је сума ангажованог капитала. Да бисмо ово финансирали, као предузеће смо 

узели кредит од банке у овом износу. Камата коју годишње плаћамо је:   

1.000.000 ∙ 12% = 1.000.000 ∙
12

100
= 120.000 динара 

 

После промене: 𝑃𝐻 = 72 

Прво је потребно да израчунамо суму ангажованог капитала 𝑆. Користећи формулу за 

дужину просечног циклуса ангажовања добијамо коефицијент ангажовања: 

𝑃𝐻 = 360 ∙ 𝐾𝑎 

72 = 360 ∙ 𝐾𝑎 

𝐾𝑎 =
72

360
= 0,20 

 

Сада можемо израчунати суму ангажованог капитала из формуле за коефицијент 

ангажовања: 

𝐾𝑎 =
𝑆

𝐶
 

0,20 =
𝑆

4.000.000
 

𝑆 = 0,20 ∙ 4.000.000 = 800.000 

 

Ово је сума ангажованог капитала. Да бисмо ово финансирали, као предузеће смо 

узели кредит од банке у овом износу. Камату коју годишње плаћамо је:   

800.000 ∙ 12% = 800.000 ∙
12

100
= 96.000 динара 

 

Разлика у камати  

Као што видимо, ако скратимо дужину просечног циклуса ангажовања са 90 на 72 

дана при осталим непромењеним вредностима, имамо да се камата коју годишње 

плаћамо за финансирање производње смањила са 120.000 динара на 96.000 динара. 

Другим речима, уштеда на камати је 120.000 − 96.000 = 24.000 динара.  

 

Тачан одговор је 24.000 динара.  

 
5. Капацитет предузећа је 150.000 тона годишње. За толику производњу потребно је 

100 радника. У 2002. години остварен је физички обим производње од 120.000 тона, 

а било је запослено 20 више радника. Израчунати објективно условљену и стварну 

продуктивност предузећа. ___________________.  
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Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝑄0 = 150.000 (објективно, предузеће може да произведе 150.000 јединица годишње)  

𝐿0 = 100 (објективно, за ту производњу нам је потребно 100 радника)  

𝑄1 = 120.000 (предузеће је стварно произвело 120.000 јединица у години дана)  

𝐿1 = 120 (предузеће је стварно запошљавало 120 радника за ту производњу)  

 

Објективно условљену продуктивност рачунамо по формули:  

𝑃0 =
𝑄0

𝐿0
 

 

Заменимо вредности:  

𝑃0 =
𝑄0

𝐿0
=

150.000

100
= 1500 тона по раднику 

 

Стварну продуктивност рачунамо по формули:  

𝑃1 =
𝑄1

𝐿1
 

 

Заменимо вредности:  

𝑃1 =
𝑄1

𝐿1
=

120.000

120
= 1000 тона по раднику 

 
6. Предузеће из претходног примера своје производе (Q0 = 150.000 т) може да 

прода по тржишној цени од 200 динара по тони. При томе, објективно условљени 

трошкови елемената производње годишње износе: 

- радне снаге: 2.000.000 динара 

- средстава за рад: 5.000.000 динара 

- материјала: 15.000.000 динара 

У 2003. години предузеће је остварени физички обим производње (Q1 = 120.000т) 

продало по цени од 198 дин по тони. Стварни трошкови елемената производње 

износили су: радне снаге – 2.080.000 дин, средстава за рад 5.120.000 дин и 

материјала 15.150.000 динара. Израчунати објективно условљену и стварну 

економичност пословања предузећа. ___________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  
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𝑄0 = 150.000 (објективно, предузеће може да произведе 150.000 јединица годишње)  

𝑃0 = 200 (објективно, предузеће може да прода производ за 200 динара по јединици) 

𝑇𝐶0 = 15.000.000 + 5.000.000 + 2.000.000 = 22.000.000 (објективни трошкови)  

 

Укупни приход је производ количине и цене:  

𝑇𝑅0 = 𝑃0 ∙ 𝑄0 = 200 ∙ 150.000 = 30.000.000 

 

Објективно условљену економичност рачунамо по формули:  

𝐸0 =
𝑇𝑅0

𝑇𝐶0
 

 

Заменимо вредности:  

𝐸0 =
𝑇𝑅0

𝑇𝐶0
=

30.000.000

22.000.000
= 1,3636 ≈ 1,36 

 

Дато нам је следеће:  

𝑄1 = 120.000 (предузеће заиста производи 120.000 јединица у години дана)  

𝑃1 = 198 (предузеће заиста продаје производ за 198 динара по јединици) 

𝑇𝐶1 = 2.080.000 + 5.120.000 + 15.150.000 = 22.350.000 (стварни трошкови)  

 

Укупни приход је производ количине и цене:  

𝑇𝑅1 = 𝑃1 ∙ 𝑄1 = 198 ∙ 120.000 = 23.760.000 

 

Стварну економичност рачунамо по формули:  

𝐸1 =
𝑇𝑅1

𝑇𝐶1
 

 

Заменимо вредности:  

𝐸1 =
𝑇𝑅1

𝑇𝐶1
=

23.760.000

22.350.000
= 1,0631 ≈ 1,06 

 

Напомена: Ако на самом пријемном буде овако нешто да треба да се заокружује на 

децимале, обавезно питајте дежурне на колико децимала треба да заокружите ваш 

одговор!  

 
7. Узмимо пример предузећа из претходна два задатка. Објективно условљена 

сума ангажованих средстава је 12.000.000 динара. Стварна сума ангажованих 
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средстава је 12.500.000 динара. Израчунати објективно условљену и стварну 

рентабилност посматраног предузећа. ___________________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

𝜋0 = 𝑇𝑅0 − 𝑇𝐶0 = 30.000.000 − 22.000.000 = 8.000.000 (објективно, предузеће је 

могло да оствари добитак 8.000.000)  

𝑆0 = 12.000.000 (објективно, предузеће је могло да постигне овај добитак уз суму 

ангажованих средстава 12.000.000) 

 

Објективно условљену рентабилност рачунамо по формули:  

𝑅0 =
𝜋0

𝑆0
 

 

Заменимо вредности:  

𝑅0 =
𝜋0

𝑆0
=

8.000.000

12.000.000
= 0,6666 ≈ 0,67 

 

Дато нам је следеће:  

𝜋1 = 𝑇𝑅1 − 𝑇𝐶1 = 23.760.000 − 22.350.000 = 1.410.000 (предузеће је стварно 

остварило добитак од 1.410.000 динара)  

𝑆1 = 12.500.000 (предузеће је заиста ангажовало суму капитала у износу од 

12.500.000 динара) 

 

Стварну рентабилност рачунамо по формули:  

𝑅1 =
𝜋1

𝑆1
 

 

Заменимо вредности:  

𝑅1 =
𝜋1

𝑆1
=

1.410.000

12.500.000
= 0,1128 ≈ 0,11 

 
8. Укупни складишни простор је 8000 квадрата, простор за смештај робе 2000 

квадрата и простор за пријем робе је 2000 квадрата. Израчунај искоришћеност 

складишног простора. ___________________________.  
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Решење: 

Дато нам је следеће:  

бруто простор = 8000 (бруто складишни простор обухвата 8000 квадрата)  

простор за смештај робе = 2000 (ово знамо да представља нето простор!) 

простор за пријем робе = 2000 (ово је ирелевантан податак) 

 

Применимо формулу за коефицијент искоришћења складишног простора:  

𝐾 =
𝑃𝑛

𝑃𝑏
 

 

Бруто простор је 8000 квадрата, а нето простор (простор за смештај робе) обухвата 

2000 квадрата. Заменимо вредности:  

𝐾 =
𝑃𝑛

𝑃𝑏
=

2000

8000
= 0,25 

 

Тачан одговор је 0,25.  

 
9. Ако је возило у 2005. години од могућих 240 дана било ангажовано 192 дана, 

колика је искоришћеност возила у радним данима? ___________________________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

број радних дана = 240 (у 2005. години укупно је постојало 240 радних дана)  

број дана у раду = 192 (возило је било ангажовано 192 радних дана) 

 

Применимо формулу за коефицијент временског ангажовања возила:  

𝐾 =
број дана у раду

број радних дана у години
∙ 100 

 

Заменимо вредности:  

𝐾 =
192

240
∙ 100 = 80% 

 

Тачан одговор је 80%.  

 
10. Ако је од могућих 1920 часова у години, возило било у раду 1152 часа, колики је 

коефицијент искоришћења возила изражен у радним часовима? _______________.  
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Решење: 

Дато нам је следеће:  

број радних часова = 1920 (У одређеној години укупно је постојало 1920 радних 

часова)  

број часова у раду = 1152 (возило је било ангажовано 1152 радна часа) 

 

Применимо формулу за коефицијент временског ангажовања возила:  

𝐾 =
број часова у раду

број радних часова у години
∙ 100 

 

Заменимо вредности:  

𝐾 =
1152

1920
∙ 100 = 60% 

 

Тачан одговор је 60%.  

 
11. Ако су укупни трошкови возног парка 2005. године износили 6.000.000 динара, а 

остварено је 1800 радних дана, израчунајте интерну цене коштања возног парка. 

_______________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

укупни трошкови возног парка = 6.000.000  

радни дани = 1800   

 

Применимо одговарајућу формулу за интерну цену коштања возног парка:  

интерна цена коштања возног парка =
укупни трошкови возног парка

радни дани
 

 

Заменимо вредности:  

интерна цена коштања возног парка =
6.000.000

1.800
= 3333,33 

 

Тачан одговор је 3333,33 динара.   
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12. Ако су укупни трошкови возног парка 2005. године износили 6.000.000 динара, а 

остварено је 8000 радних часова, израчунајте интерну цене коштања возног парка. 

_______________.  

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

укупни трошкови возног парка = 6.000.000  

радни часови = 8.000   

 

Применимо одговарајућу формулу за интерну цену коштања возног парка:  

интерна цена коштања возног парка =
укупни трошкови возног парка

радни часови
 

 

Заменимо вредности:  

интерна цена коштања возног парка =
6.000.000

8.000
= 750 

 

Тачан одговор је 750 динара.   

 
13. Ако су укупни трошкови возног парка 2005. године износили 6.000.000 динара, а 

пређено је 200.000 километара, израчунајте интерну цене коштања возног парка. 

_______________.  

 

 

Решење: 

Дато нам је следеће:  

укупни трошкови возног парка = 6.000.000  

пређено километара = 200.000   

 

Применимо одговарајућу формулу за интерну цену коштања возног парка:  

интерна цена коштања возног парка =
укупни трошкови возног парка

пређено километара
 

Заменимо вредности:  

интерна цена коштања возног парка =
6.000.000

200.000
= 30 

Тачан одговор је 30 динара.   
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1 поен

1 поен

1 поен

1 поен

1 поен

1. (1) Koliki iznos obrtnih sredstava mora da koristi preduzeće čiji je
koeficijent obrta obrtnih sredstava 5, da bi moglo da ostvari proizvodnju u
vrednosti od 200 miliona dinara? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

2. (1) Koliki iznos obrtnih sredstava mora da koristi preduzeće čiji je
koeficijent obrta obrtnih sredstava 10, da bi moglo da ostvari proizvodnju u
vrednosti od 200 miliona dinara? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

3. (1) Koliki iznos obrtnih sredstava mora da koristi preduzeće čiji je
koeficijent obrta obrtnih sredstava 10, da bi moglo da ostvari proizvodnju u
vrednosti od 100 miliona dinara? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

4. (1) Ako su ukupni fiksni troškovi 60 000 dinara, prosečni fiksni troškovi za
obim proizvodnje od 100 jedinica iznose (upiši samo broj): *

Ваш одговор

5. (1) Ako su ukupni varijabilni troškovi 50 000 dinara, prosečni varijabilni
troškovi za obim proizvodnje od 100 jedinica iznose (upiši samo broj): *

Ваш одговор

26
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1 поен

1 поен

1 поен

1 поен

6. (1) Ako su ukupni troškovi 100 000 dinara, prosečni troškovi za obim
proizvodnje od 200 jedinica iznose (upiši samo broj): *

Ваш одговор

7. (1) Ako su prosečni fiksni troškovi 10 din za obim proizvodnje od 10
jedinica, a ukupni troškovi su 12.000 dinara, ukupni fiksni troškovi za obim
proizvodnje od 20 jedinica iznose (upiši samo broj): *

Ваш одговор

8. (1) Preduzeće "X" u 2017. godini proizvelo je i prodalo 1.000 komada
proizvoda po ceni od 150 dinara po komadu. Ukoliko se pođe od
pretpostavke da su za dati obim proizvodnje prosečni ukupni troškovi 120
dinara, koliki je dobitak preduzeće ostvarilo u 2017. godini? (upiši samo
broj) *

Ваш одговор

9. (1) Preduzeće "Y" u 2017. godini proizvelo je i prodalo 1.000 komada
proizvoda po ceni od 200 dinara po komadu. Ukoliko se pođe od
pretpostavke da su za dati obim proizvodnje prosečni varijabilni troškovi
120 dinara a prosečni fiksni troškovi 30 dinara, koliki je dobitak preduzeće
ostvarilo u 2017. godini? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

27



2/2/2021 Test - zadaci

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScLle9s1Nkfo8UuRV1JWDKh462aXBbAsLiwwGuO3GE9GXhxyQ/viewform 4/8
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1 поен
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10. (1) Preduzeće "Z" u 2017. godini proizvelo je 2.000 komada proizvoda, a
prodalo 1.000 komada po ceni od 200 dinara po komadu. Ukoliko se pođe
od pretpostavke da su za dati obim proizvodnje prosečni varijabilni troškovi
120 dinara a ukupni fiksni troškovi 30.000, koliki je dobitak preduzeće
ostvarilo u 2017. godini? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

11. (1) Ukupni troškovi proizvodnje dve jedinice su 1.000 dinara, od čega su
ukupni fiksni troškovi 400 dinara. Ukoliko su se preduzeću za proizvodnju
treće jedinice proizvoda ukupni varijabilni troškovi povećali za 20%
izračunati koliki su granični troškovi (upiši samo broj): *

Ваш одговор

12. (1) Ukupni troškovi proizvodnje četiri jedinice su 1.000 dinara, od čega
su ukupni fiksni troškovi 600 dinara. Ukoliko su se preduzeću za
proizvodnju pete jedinice proizvoda ukupni varijabilni troškovi povećali za
25% izračunati koliki su granični troškovi (upiši samo broj): *

Ваш одговор

13. (1) Prosečni troškovi proizvodnje 10 jedinica proizvoda su 500 dinara.
Ukoliko su se preduzeću za proizvodnju jedanaeste jedinice proizvoda
ukupni troškovi povećali za 10% izračunati koliki su granični troškovi (upiši
samo broj): *

Ваш одговор
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14. (1) Teretni kamion preduzeća "XYZ", nosivosti 20 tona, iz Beograda je
odvezao do Niša 15 tona šećera, a u povratku za Beograd dovezao je 10
tona soli. Ukoliko je udaljenost od Beograda do Niša 250 km, izračunati
korišćenu nosivost kamiona? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

15. (1) Teretni kamion preduzeća "XYZ", nosivosti 40 tona, iz Beograda je
odvezao do Niša 20 tona šećera, a u povratku za Beograd dovezao je 30
tona soli. Ukoliko je udaljenost od Beograda do Niša 250 km, izračunati
korišćenu nosivost kamiona? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

16. (1) Teretni kamion preduzeća "XYZ", nosivosti 40 tona, iz Beograda je
odvezao do Niša 20 tona šećera, iz Niša do Sokobanje je odvezao 20 tona
soli, a u povratku iz Sokobanje do Beograda je dovezao 30 tona soli. Ukoliko
je udaljenost od Beograda do Niša 250 km, od Niša do Sokobanje 50 km i
od Sokobanje do Beograda 300 km, izračunati korišćenu nosivost
kamiona? (upiši samo broj) *

Ваш одговор

17. (1) Preduzeće raspolaže ukupnim kapitalom od 30.000.000 dinara.
Vrednost godišnje proizvodnje tog preduzeća je 120.000.000 dinara.
Koeficijent angažovanja iznosi (upiši samo decimalni broj): *

Ваш одговор
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18. (1) Preduzeće raspolaže ukupnim kapitalom od 30.000.000 dinara.
Vrednost godišnje proizvodnje tog preduzeća je 120.000.000 dinara.
Koeficijent reprodukovanja iznosi (upiši samo broj): *

Ваш одговор

19. (1) Preduzeće raspolaže ukupnim kapitalom od 30.000.000 dinara.
Vrednost godišnje proizvodnje tog preduzeća je 120.000.000 dinara.
Dužina prosečnog ciklusa angažovanja je ______ dana (upiši samo broj): *

Ваш одговор

20. (1) Koliku bi uštedu na kamati imalo preduzeće za finansiranje
proizvodnje u vrednosti od 4.000.000 dinara, uz kamatnu stopu od 12%
godišnje, kada se dužina prosečnog ciklusa angažovanja skrati sa 90 na 72
dana? (upiši samo broj): *

Ваш одговор

21. (1) Kapacitet preduzeća je 150.000 tona godišnje. Za toliku proizvodnju
potrebno je 100 radnika. U 2002. godini ostvaren je fizički obim proizvodnje
od 120.000 tona, a bilo je zaposleno 20 više radnika. Objektivno uslovljena
produktivnost po radniku je ______ tona (upiši samo broj): *

Ваш одговор
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22. (1) Kapacitet preduzeća je 150.000 tona godišnje. Za toliku proizvodnju
potrebno je 100 radnika. U 2002. godini ostvaren je fizički obim proizvodnje
od 120.000 tona, a bilo je zaposleno 20 više radnika. Subjektivno uslovljena
produktivnost po radniku je ______ tona (upiši samo broj): *

Ваш одговор

23. (1) Ukupni skladišni prostor je 8000 kvadrata, prostor za smeštaj robe je
2000 kvadrata. Koeficijent iskorišćenja skladišnog prostora je (upiši samo
broj): *

Ваш одговор

24. (1) Ukupni skladišni prostor je 8000 kvadrata, prostor za smeštaj robe je
4000 kvadrata. Koeficijent iskorišćenja skladišnog prostora je (upiši samo
broj): *

Ваш одговор

25. (1) Ukupni skladišni prostor je 8000 kvadrata, prostor za smeštaj robe je
8000 kvadrata. Koeficijent iskorišćenja skladišnog prostora je (upiši samo
broj): *

Ваш одговор

Проследи
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1. (1) Koliki iznos obrtnih sredstava mora da koristi preduzeće čiji je koeficijent obrta
obrtnih sredstava 5, da bi moglo da ostvari proizvodnju u vrednosti od 200 miliona
dinara? (upiši samo broj) *

2. (1) Koliki iznos obrtnih sredstava mora da koristi preduzeće čiji je koeficijent obrta
obrtnih sredstava 10, da bi moglo da ostvari proizvodnju u vrednosti od 200 miliona
dinara? (upiši samo broj) *

3. (1) Koliki iznos obrtnih sredstava mora da koristi preduzeće čiji je koeficijent obrta
obrtnih sredstava 10, da bi moglo da ostvari proizvodnju u vrednosti od 100 miliona
dinara? (upiši samo broj) *

4. (1) Ako su ukupni fiksni troškovi 60 000 dinara, prosečni fiksni troškovi za obim
proizvodnje od 100 jedinica iznose (upiši samo broj): *

5. (1) Ako su ukupni varijabilni troškovi 50 000 dinara, prosečni varijabilni troškovi za obim
proizvodnje od 100 jedinica iznose (upiši samo broj): *
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6. (1) Ako su ukupni troškovi 100 000 dinara, prosečni troškovi za obim proizvodnje od
200 jedinica iznose (upiši samo broj): *

7. (1) Ako su prosečni fiksni troškovi 10 din za obim proizvodnje od 10 jedinica, a ukupni
troškovi su 12.000 dinara, ukupni fiksni troškovi za obim proizvodnje od 20 jedinica
iznose (upiši samo broj): *

8. (1) Preduzeće "X" u 2017. godini proizvelo je i prodalo 1.000 komada proizvoda po ceni
od 150 dinara po komadu. Ukoliko se pođe od pretpostavke da su za dati obim
proizvodnje prosečni ukupni troškovi 120 dinara, koliki je dobitak preduzeće ostvarilo u
2017. godini? (upiši samo broj) *

9. (1) Preduzeće "Y" u 2017. godini proizvelo je i prodalo 1.000 komada proizvoda po ceni
od 200 dinara po komadu. Ukoliko se pođe od pretpostavke da su za dati obim
proizvodnje prosečni varijabilni troškovi 120 dinara a prosečni fiksni troškovi 30 dinara,
koliki je dobitak preduzeće ostvarilo u 2017. godini? (upiši samo broj) *

10. (1) Preduzeće "Z" u 2017. godini proizvelo je 2.000 komada proizvoda, a prodalo 1.000
komada po ceni od 200 dinara po komadu. Ukoliko se pođe od pretpostavke da su za
dati obim proizvodnje prosečni varijabilni troškovi 120 dinara a ukupni fiksni troškovi
30.000, koliki je dobitak preduzeće ostvarilo u 2017. godini? (upiši samo broj) *
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11. (1) Ukupni troškovi proizvodnje dve jedinice su 1.000 dinara, od čega su ukupni fiksni
troškovi 400 dinara. Ukoliko su se preduzeću za proizvodnju treće jedinice proizvoda
ukupni varijabilni troškovi povećali za 20% izračunati koliki su granični troškovi (upiši
samo broj): *

12. (1) Ukupni troškovi proizvodnje četiri jedinice su 1.000 dinara, od čega su ukupni fiksni
troškovi 600 dinara. Ukoliko su se preduzeću za proizvodnju pete jedinice proizvoda
ukupni varijabilni troškovi povećali za 25% izračunati koliki su granični troškovi (upiši
samo broj): *

13. (1) Prosečni troškovi proizvodnje 10 jedinica proizvoda su 500 dinara. Ukoliko su se
preduzeću za proizvodnju jedanaeste jedinice proizvoda ukupni troškovi povećali za 10%
izračunati koliki su granični troškovi (upiši samo broj): *

14. (1) Teretni kamion preduzeća "XYZ", nosivosti 20 tona, iz Beograda je odvezao do Niša
15 tona šećera, a u povratku za Beograd dovezao je 10 tona soli. Ukoliko je udaljenost od
Beograda do Niša 250 km, izračunati korišćenu nosivost kamiona? (upiši samo broj) *

15. (1) Teretni kamion preduzeća "XYZ", nosivosti 40 tona, iz Beograda je odvezao do Niša
20 tona šećera, a u povratku za Beograd dovezao je 30 tona soli. Ukoliko je udaljenost od
Beograda do Niša 250 km, izračunati korišćenu nosivost kamiona? (upiši samo broj) *
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16. (1) Teretni kamion preduzeća "XYZ", nosivosti 40 tona, iz Beograda je odvezao do Niša
20 tona šećera, iz Niša do Sokobanje je odvezao 20 tona soli, a u povratku iz Sokobanje
do Beograda je dovezao 30 tona soli. Ukoliko je udaljenost od Beograda do Niša 250 km,
od Niša do Sokobanje 50 km i od Sokobanje do Beograda 300 km, izračunati korišćenu
nosivost kamiona? (upiši samo broj) *

17. (1) Preduzeće raspolaže ukupnim kapitalom od 30.000.000 dinara. Vrednost godišnje
proizvodnje tog preduzeća je 120.000.000 dinara. Koeficijent angažovanja iznosi (upiši
samo decimalni broj): *

18. (1) Preduzeće raspolaže ukupnim kapitalom od 30.000.000 dinara. Vrednost godišnje
proizvodnje tog preduzeća je 120.000.000 dinara. Koeficijent reprodukovanja iznosi
(upiši samo broj): *

19. (1) Preduzeće raspolaže ukupnim kapitalom od 30.000.000 dinara. Vrednost godišnje
proizvodnje tog preduzeća je 120.000.000 dinara. Dužina prosečnog ciklusa
angažovanja je ______ dana (upiši samo broj): *

20. (1) Koliku bi uštedu na kamati imalo preduzeće za finansiranje proizvodnje u vrednosti
od 4.000.000 dinara, uz kamatnu stopu od 12% godišnje, kada se dužina prosečnog
ciklusa angažovanja skrati sa 90 na 72 dana? (upiši samo broj): *
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21. (1) Kapacitet preduzeća je 150.000 tona godišnje. Za toliku proizvodnju potrebno je
100 radnika. U 2002. godini ostvaren je fizički obim proizvodnje od 120.000 tona, a bilo je
zaposleno 20 više radnika. Objektivno uslovljena produktivnost po radniku je ______ tona
(upiši samo broj): *

22. (1) Kapacitet preduzeća je 150.000 tona godišnje. Za toliku proizvodnju potrebno je
100 radnika. U 2002. godini ostvaren je fizički obim proizvodnje od 120.000 tona, a bilo je
zaposleno 20 više radnika. Subjektivno uslovljena produktivnost po radniku je ______ tona
(upiši samo broj): *

23. (1) Ukupni skladišni prostor je 8000 kvadrata, prostor za smeštaj robe je 2000
kvadrata. Koeficijent iskorišćenja skladišnog prostora je (upiši samo broj): *

24. (1) Ukupni skladišni prostor je 8000 kvadrata, prostor za smeštaj robe je 4000
kvadrata. Koeficijent iskorišćenja skladišnog prostora je (upiši samo broj): *

25. (1) Ukupni skladišni prostor je 8000 kvadrata, prostor za smeštaj robe je 8000
kvadrata. Koeficijent iskorišćenja skladišnog prostora je (upiši samo broj): *
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Pomoću preko 100 video klipova, 10 sati video sadržaja i stotine dodatnih pitanja 

za vežbanje spremite prijemni ispit za maksimum poena! 
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WHATSAPP GRUPA  
Na raspolaganju vam je i grupa na 

whatsapp-u, u kojoj možete diskutovati 

sa kolegama i dobiti odgovor na svako 

vaše pitanje! Tu su i admini iz našeg 

tima koji su vam uvek na raspolaganju. 

Da biste se pridružili grupi, preko 

mobilnog idite na sledeći link: 
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