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АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 29. јун 2020. 

Тест 06: АГЕНЦИЈСКО И ХОТЕЛИЈЕРСКО ПОСЛОВАЊЕ  

Кандидат ................................................................................. ............................................ ............................................    
 (презиме) (име) (име родитеља) (број пријаве) 

Заокружите тачан одговор и пренесите га на листић за одговоре (односно затамните одговарајући кружић). 

1. Најбољи економски показатељ резултата пословања хотела је: 
A) добит 
B) приход 
C) расход  

2. Одељење перионице у оквиру службе исхране, лоцирано је:  
A) у магацину  
B) у кухињском блоку  
C) у конобарском офису  

3. „Ланац вредности“ у хотелијерству обухвата:  
A) сва финансијака средства хотела 
B) непокретну имовину хотела  
C) ланац активности које додају вредност једној хотелској услузи 

4. Уговор о алотману заснива се на: 
A) Закону о облигационим односима  
B) Правилнику о категоризацији угоститељских објеката 
C) Закону о раду 

5. Услове за бављење послом туристичког водича прописују: 
A) туристичке агенције  
B) струковна удружења 
C) државни органи  

6. Хотелским дневником се утврђује:  
A) остварени промет хотела према структури услуга  
B) број резервисаних соба 
C) број гостију у хотелу 

7. АМАДЕУС је:  
A) хотелски ланац  
B) глобални дистрибутивни систем  
C) ланац ресторана брзе хране 

8. Пекара хотела је:  
A) главно место трошка  
B) заједничко место трошка  
C) помоћно место трошка 

9. Диверсификација као правац раста хотелског предузећа подразумева: 
A) побољшање квалитета постојећих услуга  
B) оријентацију и на услуге изван основне делатности 
C) увећање обима постојећих услуга 
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10. Код послова осигурања од одговорности у хотелијерству осигураник је: 
A) заједница осигурања 
B) гост 
C) хотел  

11. Зачетником хотелских клубова сматра се: 
A) „Club Express“ 
B) „Club Mediterranée“  
C) „Club Six Continents“ 

12. Под потрошним материјалом у хотелијерству подразумевају се: 
A) трговинска роба 
B) уређаји и опрема 
C) средства за одржавање хигијене 

13. Подручје рада техничке службе хотела обухвата:  
A) сектор смештаја 
B) сектор исхране  
C) све секторе хотела 

14. При калкулацији услуге смештаја примењује се:  
A) дивизиона калкулација  
B) калкулација еквивалентних бројева  
C) додатна калкулација 

15. IATA је: 
A) Међународно удружење туристичких агенција 
B) Међународно удружење хотелијера 
C) Међународно удружење авио-превозника 

16. Методом калкулације са применом марже израчунава се: 
A) цена коштања 
B) набавна цена 
C) продајна цена 

17. Огист Ескофје је био: 
A) мајстор кулинарства 
B) мајстор услуживања 
C) мајстор комуникације са гостом 

18. Укалкулисане бруто зараде запослених чине: 
A) расходе финансирања  
B) пословне расходе 
C) ванредне расходе 

19. Пожељно је да однос између основних и комплементарних угоститељских објеката  за 
смештај буде:    
A) у корист комплементарних  
B) равномеран 
C) у корист основних 

20. Обрачунати износи за утрошену енергију спадају у трошкове: 
A) предмета рада 
B) ситног инвентара 
C) средстава рада 


