
ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ 2019 

Број поена 

 
1. За привреду једне земље незапосленост је већи проблем од инфлације. Овакав став су заступали 
представници 
 

а) физиократа; 
б) меркантилиста; 
в) кејнзијанаца; 
г) монетариста. 
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2. У наредној табели су за четири сточара дати подаци о њиховим укупно произведеним 
количинама млека и индивидуалним радним временима (времену потребном за производњу 
једног литра млека). Колико износи тржишна вредност једног литра млека? 
 

Сточари Индивидуално радно време (h/l) Количина млека (l) 

Миливоје 2 2.500 

Добривоје 2,5 2.000 

Милорад 1 2.000 

Живорад 3 1.000 

 
Тржишна вредност једног литра млека износи __________________ 
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3. Дефлатор бруто домаћег производа се израчунава на следећи начин 
 

а)  
Реални БДП

Номинални БДП
× 100 

 

б)  
Реални БДП−Номинални БДП

Номинални БДП
× 100 

 

в)  
Номинални БДП

Реални БДП
× 100 

 

г)  
Номинални БДП

Реални БДП−Номинални БДП
× 100 
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4. Трговачки капитал датог трговца износи 300.000 динара. Робу коју продаје трговац набавља по 
цени од 180 динара. У једном обрту трговац прода 200 комада робе (број обрта је 1). Укупни чисти 
трошкови промета износе 6.000 динара. Колику продајну цену по јединици производа би требало 
да одреди овај трговац да би остварио профитну стопу од 6%? 
 

Продајна цена по јединици производа износи _____________________________ 
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5. Оптицајни (циркулирајући) капитал је онај капитал који је уложен у 
 

а) средства за производњу. 
б) средства за рад. 
в) средства за рад и радну снагу. 
г) предмете рада и радну снагу. 
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6. Друштвена подела рада се дели на 
 
а) микро и макро поделу рада; 
б) техничку и општу поделу рада; 
в) општу, посебну и појединачну поделу рада; 
г) универзалну и привремену поделу рада. 
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7. Уколико номинална каматна стопа износи 8%, а очекивана стопа инфлације 2%, реална каматна 
стопа ће износити 
 
а) 10%. 
б) 6%. 
в) 4%. 
г) 16%. 
д) Реална каматна стопа не може да се израчуна на основу датих података. 
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8. Који од наведених догађаја (уз остале непромењене околности) може довести до померања 
криве тражње за инфериорним добром улево? 
 
а) повећање дохотка потрошача 
б) повећање цене супститута 
в) смањење цене комплемента 
г) повећање броја купаца на тржишту 
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9. Уз помоћ следећих информација датих у табели израчунати маргиналне (граничне) трошкове и 
просечне укупне трошкове. 
 

Количина производа 0 1 2 3 4 5 6 

Укупни трошкови 20 23 28 39 52 70 90 

Маргинални (гранични) трошкови        

Просечни укупни трошкови        
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10. Бојан је добио посао и има плату у износу од 89.000 динара. Он може да искористи 89.000 
динара да купи мобилни телефон који жели, али је одлучио да то сада не уради. Уместо тога, он је 
89.000 динара држао на штедњи у банци и купио мобилни телефон после шест месеци. За Бојана 
је новац током шест месеци имао функцију 
 
а) средства размене. 
б) обрачунске јединице. 
в) чувара вредности. 
г) Ниједан од понуђених одговора није тачан. 
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11. За обављање платног промета банкарски капиталиста је уложио 800.000 динара. Укупни чисти 
трошкови новчаног промета износе 200.000. Ова банка обавља годишње 1.000 услуга у платном 
промету. Колико треба да износи банкарска тарифа (по јединици производа) ако у датој години 
овај банкар жели да оствари профитну стопу од 6%? 
 
Банкарска тарифа (по јединици производа) износи _______________________________ 
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12. Претпоставимо да се на тржишту 1 аутомобил може разменити за 40 телевизора. За 
производњу 1 аутомобила је потребно 1.000 часова рада, а за производњу 1 телевизора 25 часова. 
Како ће се променити прометна вредност робе уколико се повећа продуктивност рада и у 
производњи аутомобила и у производњи телевизора за 10%? Прометна вредност робе ће се 
 
а) повећати на 1 : 45. 
б) остати непромењена. 
в) смањити на 1 : 33. 
г) Није могуће одредити на основу датих података. 
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13. Економски профит се добија када се од укупног прихода одузму 
 
а) искључиво експлицитни трошкови; 
б) искључиво имплицитни трошкови; 
в) експлицитни и имплицитни трошкови; 
г) имплицитни трошкови, а додају експлицитни трошкови. 
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14. На слици је представљено тржиште књига из економије (P – 
тржишна цена, Q – количина књига). Уколико је на овом тржишту 
дошло до појаве вишка у износу од 60 књига, знамо да је 
тржишна цена тренутно на нивоу од 
 
а) 3 динара. 
б) 5 динара. 
в) 1 динара. 
г) 2 динара. 
д) 4 динара. 
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15. Комплементи су добра која 
  
а) међусобно се замењују у потрошњи („Кока кола“ и „Пепси кола“). 
б) потрошач купује у мањој количини са порастом његовог дохотка. 
в) међусобно се допуњују у потрошњи (аутомобил и бензин). 
г) производе су употребом само једног фактора производње. 

1 

  
16. На основу података о ценама датим у табели одредите да ли се општи ниво цена у 2019. години 
повећао или смањио у односу на 2018. годину и за колико процената. Једноставности ради 
претпоставимо да потрошачи купују само по једну јединицу сваког добра. 
 

Добро/година 2018 2019 

Млеко (дин./l) 6,5 6,8 

Сир (дин./kg) 13,5 14,0 

 
Општи ниво цена у 2019. години се ПОВЕЋАО – СМАЊИО (заокружити тачан одговор) 
 
у односу на 2018. годину за ____________________ процената (%). 
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17. Укупни фиксни трошкови се 
 
а) повећавају са порастом тржишне цене производа. 
б) не мењају са променом обима производње. 
в) повећавају са порастом обима производње. 
г) смањују са порастом обима прозводње. 
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18. У једној земљи постоји флуктуирајући девизни курс када однос у којем се размењују две 
националне валуте 
 

а) не мења се у дужем временском периоду; 
б) одређују односи понуде и тражње за страном валутом; 
в) заснива се на споразуму између две земље ради обрачуна плаћања; 
г) одређује држава. 
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19. Претпоставимо да једна земља производи само кукуруз и малине. Подаци о ценама и 
количини у 2016, 2017. и 2018. години су дати у наредној табели. 
 

Година 
Цена кукуруза 

(дин./kg) 
Количина 

кукуруза (kg) 
Цена малина 

(дин./kg) 
Количина 

малина (kg) 

2016 5 100 10 160 

2017 9 200 11 220 

2018 7 300 15 180 
  
Уколико је 2016. базна година, израчунати колико износи реални бруто домаћи производ у 2018. 
години. 
 

Реални бруто домаћи производ у 2018. години износи ____________________________ 
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20. На слици је представљена производна 
функција пољопривредног произвођача 
пшенице. На основу података са слике се може 
закључити да маргинални производ четвртог 
радника износи 
 
а) 240. 
б) 280. 
в) 20. 
г) 40. 
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21. У дато акционарско друштво уложен је капитал од 3.000.000 евра. Емитовано је 10.000 акција. 
Профит који је остварило ово акционарско друштво износи 600.000 евра, а за акумулацију је на 
крају године издвојено 360.000 евра. Колико износи цена једне акције ако је каматна стопа 6%? 
 

Цена акције износи _________________________ 
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22. Која од наведених функција представља општи облик производне функције? 
 

а) Обим производње = f (рад, капитал, земља) 
б) Број радника = f (капитал, земља) 
в) Број радника = f (обим производње) 
г) Ниједан од понуђених одговора није тачан. 
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23. Када обавља функцију платног промета банка надокнађује чисте трошкове новчаног промета 
из 
 

а) укупног вишка вредности који је створила у платном промету; 
б) пасивне камате; 
в) банкарске марже; 
г) профита банке. 
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24. Ангажовани стални капитал износи 200.000 динара, стопа амортизације 20%, док утрошени 
оптицајни капитал после 5 обрта износи 250.000. Количина произведене робе у једном обрту 
износи 500 јединица. Колико ће износити профитна стопа овог произвођача уколико је тржишна 
цена 125? 
 

Профитна стопа износи ____________________________________ 
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РЕШЕЊА 
 

1. в); 2. 2h; 3. в); 4. 300 динара; 5. г); 
 
6. в); 7. б);  8. а); 
 
9.  

 
10. в); 11. 248; 12. б);  13. в);  14. б); 
 
15. в);  16. ПОВЕЋАО, 4%;  17. б);  18. б); 19. 3.300; 
 
20. г); 21. 400 евра;  22. а); 23. в); 24. 9% 

 
 
 

За коментаре и питања поводом овог теста обратите се на следећу адресу: 
dorde.mitrovic@ekof.bg.ac.rs 

 
 

mailto:dorde.mitrovic@ekof.bg.ac.rs

