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

Тест 09: ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ  

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

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

 

1. Тржишна цена је:  
A) новчани израз тржишне вредности 
B) употребна вредност робе 
C) вредност робе 

 
2. Цена коштања представља:   

A) однос прихода и трошкова 
B) однос трошкова производње и укупне количине производа 
C) однос фиксних и варијабилних трошкова 

 
3. Екстра профит остварује онај произвођач који, уз остале исте услове:  

A) има тржишну цену једнаку цени коштања 
B) има цену коштања  мању од просечне гранске цене коштања 
C) има профит који је једнак просечном гранском профиту 

 
4. Средства за производњу су:  

A) материјални фактори производње 
B) субјективни фактори производње 
C) сировине 

 
5. Друштвени производ је већи од националног дохотка за износ: 

A) акумулације  
B) предмета рада 
C) амортизације 

 
6. Конкретан рад ствара: 

A) употребну вредност робе 
B) вредност робе 
C) прометну вредност робе 

 
7. Трампа је:  

A) облик посредне размене 
B) облик непосредне размене 
C) облик новчане размене 

 
8. Тржишна вредност је сума новца која се издваја на набавку робе:  

A) ДА 
B) НЕ 

 
9. Ревалвација расте због:  

A) инфлације 
B) дефлације 
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10.  Инфлација је:  
A) појава неробних плаћања 
B) монетарна равнотежа 
C) монетарна неравнотежа 

 
11. Концерн је један од основних облика монополских удружења у оквиру:  

A) једне гране производње 
B) различитих привредних грана 

 
12. Радна снага као свака друга роба има:  

A) прометну и употребну вредност 
B) вредност и прометну вредност 
C) употребну вредност и вредност 

 
13. Величина вишка вредности зависи од величине:  

A) варијабилног капитала 
B) фиксног капитала 

 
14. Који трошкови производње утичу на промену цене коштања уколико се мења обим 

производње:  
A) фиксни трошкови 
B) пропорционални трошкови 

 
15. Надокнада коју закупац плаћа капиталисти-земљовласнику за коришћење његовог 

земљишта зове се:    
A) закупнина 
B) земљишна рента 

 
16. Продајна цена трговине састоји се од  следећих елемената:  

A) набавне цене трговине и трговинске марже (или рабати) 
B) цене коштања  и трговинске марже (или рабати) 

 
17. Емитовањем акција:  

A) врши се дисперзија власничке структуре 
B) повећава се задуженост предузећа 
C) власници акције стичу право да им се врати главница и плати камата  

 
18. Апсолутна рента је сувишак профита изнад просечног профита који присвајају власници 

свих парцела датих у закуп:  
A) ДА 
B) НЕ 

 
19. Променљиви капитал је капитал уложен у:  

A) средства за производњу 
B) радну снагу 

 
20. Зајмовни капитал појављује се као осамостаљени део новчаног капитала из производне 

сфере друштвене репродукције:   
A) ДА 
B) НЕ 


