
ЕКОНОМИЈА 

КЛАСИФИКАЦИОНИ ИСПИТ 2014 1 

 

 
1. Економија проучава и анализира: 

А) oсновне законитости производње, размене и расподеле сировина и 
производних услуга; 

Б) oсновне законитости производње материјалних добара (роба) и услуга 
(производне и непроизводне) и њихову расподелу међу људима; 

Ц) технологију производње роба и примену технолошких иновација у 
привреди. 

 
2. Предмет изучавања економије је анализа: 

А) приватне производње и доношења политичких одлука на нивоу државе; 
Б) економских трендова, политичко и нормативнo-правних регулатива; 
Ц) закона друштвене производње (производње, расподеле, размене и 

потрошње). 
 
3. Економија је наука која истражује економске законитости у области: 

А) производње, расподеле, размене и потрошњe; 
Б) економије, политике, права и пружања производних услуга; 
Ц) макроекономије, монетарно-фискалне политике и инфлације. 

 
4. Економија изучава:  

А) функционисање агрегатне (укупне) производње и размене на нивоу 
регионалних подручја и националне економије; 

Б) теоријску анализу закона функционисања робне (тржишне) привреде у 
сфери производње, расподеле, размене и потрошњe; 

Ц) економију и организацију развоја сваког друштва на Европском 
континенту. 

 
5. Понашање појединачних привредних и ванпривредних субјеката је предмет 

изучавања: 
А) политике; 
Б) макроекономије; 
Ц) микроекономијe. 

 
6. Економске законитости на нивоу укупне привреде (националне економије) су 

предмет изучавања: 
А) микроекономије; 
Б) макроекономије; 
Ц) економике пословања. 

 
7. Процес размене материје између човека и природе у одређеном друштвеном 
облику је: 

А) процес размене; 
Б) процес расподеле; 
Ц) процес производње. 
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8. Материјална производња је: 

А) коришћење свих расположивих сировина, односно репроматеријала за 
производњу добара и услуга; 

Б) сврсисходна делатност човека, који својим умним (интелектуалним) и 
физичким способностима прилагођава природу својим потребама, ради 
производње добара и услуга; 

Ц) производња материјалних и нематеријалних услуга, односно добара 
помоћу машина, уређаја и инсталација. 

 
9. Производња подразумева: 

А) начин производње материјалних добара (аутпута) и услуга помоћу 
инпута (чинилаца производње); 

Б) процес задовољења есенцијалних људских потреба на унутрашњем и 
финансијском тржишту; 

Ц) производњу материјалних добара за државну потрошњу и размену са 
иностранством. 

 
10. Друштвена производња обухвата: 

А) производњу и размену материјалних добара у друштвеној заједници и 
светској привреди; 

Б) производњу нематеријалних добара у једној организацији производње 
на регионалним подручјима; 

Ц) међузависне односе између људи у оквиру производње, расподеле, 
размене и потрошње добара и услуга. 

 
11. Основни циљ производње је: 

А) стварање материјалних добара и услуга ради остварења добити; 
Б) континуитет производње материјалних добара и услуга у привреди у 

циљу бренда; 
Ц) стварање материјалних добара и услуга ради подмиривања људских 

потреба. 
 

12. Најважнија људска делатност која утиче на све друге области људског деловања 
је: 

А) производња; 
Б) расподела; 
Ц) размена. 

 
13. Чиниоци или инпути производње су: 

А) сировине, технологија и стручно квалификована радна снага; 
Б) рад, предмети рада и средства за рад, односно, радна снага, земљиште и 

капитална добра; 
Ц) полуфабрикати и инсталирани капацитети производних машина. 

 
14. Укупну вредност друштвене производње или величину аутпута чине: 

А) произведени репроматеријали и радна снага у производњи добара и 
услуга; 

Б) свеукупна произведена материјална добра (робе) и услуге на нивоу 
националне економије, намењена свим облицима потрошње; 

Ц) финални производи произведени у базичној индустрији за потребе 
привреде. 
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15. Предмети рада су: 

А) материје на које људи делују својим умом и физичким способностима 
уз помоћ средстава за рад, да би их прилагодили својим потребама; 

Б) основни алати и машине које се употребљавају при производњи 
материјалних добара и услуга; 

Ц) сви расположиви (инсталирани) капацитети који се користе у 
производњи роба и услуга за потребе домаћег тржишта. 

 
16. Људски рад је: 

А) стални рад људи у производним предузећима и банкама; 
Б) трошење мозга, нерава, мишића и др. (интелектуалних и физичких 

потенцијала) при производњи добара и услуга; 
Ц) стални рад човека у сфери нематеријалне производње ради развоја 

интелектуалних способности. 
 

17. Средства за производњу се састоје од: 
А) средстава за рад и предмета рада; 
Б) производних машина; 
Ц) алата и производних машина. 

 
18. Укупни производ представља: 

А) укупан број јединица производње добијен употребом ресурса; 
Б) број производа произведен током једне године; 
Ц) резултат уложеног рада и материјала за производњу. 

 
19. Производни односи су: 

А) односи радника и чиновника у процесу производње материјалних 
добара; 

Б) односи које се формирају међу људима у друштвеној производњи, 
расподели, размени и потрошњи; 

Ц) односи помоћу којих радници остварују своја елементарна права по 
основу уложеног рада. 

 
20. Људске и материјалне ресурсе производње чине: 

А) људски ресурси који се користе у производњи и потрошњи добара и 
услуга; 

Б) људски ресурси и средства за рад (машине, уређаји и инсталације), који 
се користе у производњи и расподели створеног аутпута; 

Ц) људски рад (ресурси), предмети рада (сировине) и средства за рад 
(машине, уређаји и инсталације) који се користе у производњи добара и 
услуга. 

 
21. Друштвена репродукција са становишта обима може бити: 

А) стандардна и умањена; 
Б) проста, проширена и умањена; 
Ц) проширена и проста. 

 
22. Друштвена репродукција представља: 

А) обнављање производње на нивоу једне друштвене заједнице (државе); 
Б) производњу добара и услуга на нивоу националне економије; 
Ц) непрекидну производњу материјалних добара и услуга на нивоу фирме. 
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23. Са аспекта динамике и обима производње, трошкови могу бити: 

А) фиксни; 
Б) фиксни и варијабилни; 
Ц) текућу трошкови. 

 
24. Проширена друштвена репродукција омогућава: 

А) континуитет производње исте количине производа; 
Б) бољи начин производње и размене материјалних добара у држави; 
Ц) развој и напредовање људског друштва. 

 
25. Друштвени бруто производ (DBP) или бруто домаћи производ (GDP) чине: 

А) пренета и новостворена вредност; 
Б) репродукциони (материјални) трошкови, амортизација и пренета 

вредност; 
Ц) новостворена вредност и национални доходак. 

 
26. Друштвени производ (DP) представља: 

А) друштвени бруто производ (DBP), односно бруто домаћи производ 
(GDP) умањен за износ трошкова средстава за рад (Аm); 

Б) друштвени бруто производ (DBP), односно бруто домаћи производ 
(GDP) умањен за износ материјалних трошкова (Мt); 

Ц) друштвени бруто производ (DBP), односно бруто домаћи производ 
(GDP) умањен за новостворену вредност која је једнака националном 
дохотку (ND). 

 
27. Национални доходак (ND) је: 

А) укупна материјална производња у одређеном временском периоду на 
нивоу националне економије; 

Б) вредност финалних добара и услуга произведених током неког 
временског периода; 

Ц) чиста новостворена вредност производње у току одређеног временског 
периода, без пренетих вредности и вишеструких рачунања. 

 
28. Национални доходак (ND) се изражава као: 

А) ND = DBP (друштвени бруто производ) – Am (амортизација); 
Б) ND = DP (друштвени производ) – Мt (материјални трошкови); 
Ц) ND = DP (друштвени производ) – Аm (амортизација). 

 
29. Захтев да се са што мање ангажованих средстава оствари што већи профит 

представља принцип: 
А) продуктивности; 
Б) рентабилности; 
Ц) економичности. 

 
30. Захтев да се оствари што већи приход са што нижим трошковима је принцип: 

А) продуктивности; 
Б) рентабилности; 
Ц) економичности. 

 
 
 
 


