
АКАДЕМИЈА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА БЕОГРАД 
ОДСЕК ВИСОКА ХОТЕЛИЈЕРСКА ШКОЛА 27. јун 2022. 

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

2. Цена коштања представља:   
A) однос прихода и трошкова 
B) однос трошкова производње и укупне количине производа 
C) однос фиксних и варијабилних трошкова 

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

4. Трампа је:  
A) облик посредне размене 
B) облик непосредне размене 
C) облик новчане размене 

5. Средства за производњу су:  
A) материјални фактори производње 
B) субјективни фактори производње 
C) сировине 

6. 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 

7. Процес производње је: 
A) процес размене материја између човека и природе који се одвија у одређеном 

друштвеном облику 
B) производна снага рада да се за одређено време производи већа или мања количина 

материјалних добара 
C) осећај да нешто недостаје, праћен жељом да се ти недостаци уклоне. 

8. Основни фактори производње су: 
A) новац, ликвидност, рентабилност 
B) радна снага, средства за рад и предмети рада 
C) друштвени производ и национални доходак 

9. Економски  принципи представљају: 
A) правила понашања људи у обављању привредних активности 
B) регулисане друштвено-економске односе између субјеката у робној производњи 
C) разменску способност робе 

10. Национални доходак представља: 
A) новчани израз новостворене вредности коју стварају непосредни произвођачи одређене 

друштвене заједнице за годину дана 
B) укупно произведена количина материјалних добара и извршених услуга у једној земљи 

током једне године 
C) непрекидно обнављање производње на нивоу једне друштвене заједнице 
 



11. Монопол је: 
A) стање у некој привреди када један продавац одређене врсте робе (било које) нема 

конкурента нити ривала 
B) стање на тржишту када неколико предузећа производи одлучујућу количину одређене врсте 

робе, па су у могућности да диктирају услове њене продаје 
C) део укупног робног промета који се обавља преко границе, односно између различитих 

земаља 

12. Профит је: 
A) износ просечних трошкова по јединици производа или услуге 
B) доходак зајмовног капитала 
C) преображени облик вишка вредности, односно принос целокупног предујмљеног 
капитала 

13. Под појмом прелазног (транзиционог) периода подразумева се: 
A) непрекидно и непрестано кружење капитала у репродукционом циклусу 
B) скуп свих корисних својстава материјалних добара којима се задовољава одређена потреба 

људи 
C) временско раздобље између двеју етапа друштвено-економског развоја, односно између 

граничних друштвених епоха, друштвено-економских формација и начина производње 

14. Друштвена подела рада обухвата: 
A) поделу рада између појединих области и грана привреде, као и предузећа у њима 
B) поделу јединственог производног процеса у предузећу на поједине операције 
C) објективно условљен систем (и механизам) свесног усмеравања и регулисања процеса 

друштвене репродукције 

15. Натурална производња је: 
A) облик друштвене производње у којем се остварује директна веза између производње и 

потрошње 
B) облик друштвене производње у којем је веза између производње и потрошње посредна и у 

којој произвођач не производи директно за своје потребе, већ производе износи на тржиште 
и намењује их задовољавању потреба других потрошача 

C) куповина и продаја робе на тржишту 

16. Новац је: 
A) вредност која се оплођава 
B) роба која има специфичну друштвену употребну вредност да својом количином 

изражава величине вредности свих других врста робе 
C) хартија од вредности која обезбеђује унапред утврђени и гарантовани приход. 

17. Ревалвација представља: 
A) повећање вредности националне валуте у односу на друге валуте 
B) смањење вредности националне валуте у односу на друге валуте 
C) стање монетарне неравнотеже у коме је количина новца у оптицају мања од потребне 

18. Тржиште можемо дефинисати као: 
A) производ људског рада намењен размени 
B) укупност односа понуде и тражње робе који се успостављају ради размене роба и услуга 

у одређено време на одређеном месту 
C) робни промет између различитих земаља 

19. Радна снага представља: 
A) најзначајнији активни фактор производње, односно укупност физичких и умних 

способности непосредних произвођача 
B) материје на које делују средствима за рад, да би их прилагодили својим потребама 
C) односе између људи у процесу друштвене производње 

20. Обрт капитала представља: 
A) поделу производног капитала са становишта обрта 
B) кружно кретање капитала или један одсечак из непрекидног кружног кретања фактора 
производње 
C) осамостаљени део индустријског капитала 


