
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 3. септембар 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. Реч „Inn“ означава:  
A) мале скромне угоститељске објекте за смештај  

B) луксузне ресторане  

C) луксузне хотеле 

2. Итинерер је:  
A) распоред времена у току путовања  

B) врста превозног средства 

C) превозни пут, маршута 

3. Агенцијски представник је овлашћен да представља туристичку агенцију пред: 
A) туристима  

B) туристима и даваоцима услуга 

C) даваоцима услуга 

4. Обрачунати износи за утрошену енергију спадају у трошкове: 
А) предмета рада 

B) средстава рада 

C) ситног инвентара 

5. Дегресивни променљиви трошкови: 
А) расту брже од обима производње  

B) расту спорије од обима производње 

C) опадају са порастом обима производње 

6. Лојалност госта је: 
А) суштинска опредељеност за поновно коришћење услуга истог хотела 

B) суштинска опредељеност за промену хотела 

C) суштинска опредељеност за исти начин коришћења годишњег одмора 

7. Ваучер је: 
А) банковни чек 

B) возна карта 

C) туристичка упутница 

8. Код послова осигурања од одговорности у хотелијерству осигуравач је: 
А) заједница осигурања 

B) хотел 

C) гост 

9. Одељење консијержа послује у оквиру: 
А) Службе на спратовима 

B) Службе рецепције 

C) Службе техничког одржавања 

10. Журналиста обавља: 
A) послове мењања валуте 

B) послове резервисања хотелских услуга 

C) послове вођења хотелског дневника 



11. Ритејлери су: 
A) туристички саветници  

B) мале, породичне туристичке агенције које продају паушална путовања туроператора  

C) организатори путовања 

12. Посао лондинера је: 
A) прање и пеглање хотелског рубља 

B) отклањање кварова у хотелским собама 

C) дистрибуција хотелског рубља и допрема потрошног материјала 

13. Инсталисани капацитет хотела је: 
A) максимални 

B) реални 

C) минимални  

14. Издавање налога за отварање рачуна врши се: 
A) приликом одласка госта из хотела  

B) приликом доласка госта у хoтел 

C) током боравка госта у хотелу 

15. Амортизација је трошак: 
A) средстава за рад 

B) материјала 

C) ситног инвентара 

16. Набавна служба хотела је: 
A) помоћно место трошка 

B) главно место трошка 

C) заједничко место трошка 

17. Методом калкулације са применом марже израчунава се: 
A) цена коштања 

B) набавна цена 

C) продајна цена 

18. Материјални трошкови спадају у: 
A) ванредне расходе 

B) пословне расходе 

C) расходе од финансирања 

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. Уговором о алотману с правом на једнострани раскид: 
A) хотел има право на раскид уз обавезу да извести туристичку агенцију  

B) туристичка агенција има право на раскид без обавезе да извести хотел 

C) туристичка агенција има право на раскид уз обавезу да извести хотел 


