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1. Предузеће је: 

А) основна ћелија друштва чији је циљ запошљавање и задовољавање 
друштвених потреба. 

Б) основни субјект тржишне привреде, скуп људи и средстава за производњу, 
самостално привредно – правно лице. 

Ц) скуп људи и ствари који се формира у циљу реализације што вишег нивоа 
друштвеног производа и потрошње по запосленом. 

 
2. Радни колектив, средства за производњу, резултати пословања и организација 

А) организациону хијерархију предузећа; 
Б) структуру предузећа; 
Ц) елементе предузећа. 

 
3. Максимизирање добитка на уложена средства је: 

А) стратегија развоја предузећа; 
Б) задатак пословања предузећа; 
Ц) циљ пословања предузећа. 

 
4. Предузеће је: 

А) реални природни систем; 
Б) економски организациони систем; 
Ц) сложени технички систем. 

 
5. Предузеће припада групи: 

А) организационих система; 
Б) природних система; 
Ц) техничких система. 

 
6. Подела предузећа на индустријска, пољопривредна, шумарска, грађевинска и  

саобраћајна је извршена према: 
А) структури елемената производње; 
Б) карактеру процеса рада; 
Ц) облику организовања. 

 
7. Ортачко друштво, друштво са ограниченом одговорношћу, командитно друштво 

и акционарско друштво представљају: 
А) својинске облике предузећа; 
Б) организационе облике предузећа; 
Ц) типове предузећа према величини. 

 
8. У друштва лица убрајају се: 

А) акционарско и ортачко друштво; 
Б) ортачко и командитно друштво; 
Ц) командитно и акционарско друштво. 

 
9. Предузетник својом личном имовином, за све обавезе предузећа у пословању, 

одговара: 
А) ограничено; 
Б) делимично ограничено; 
Ц) неограничено. 
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10. Организациони облик предузећа у коме чланови друштва ризик пословања 
предузећа сносе солидарно и неограничено, назива се: 

А) друштво са ограниченом одговорношћу; 
Б) акционарско друштво; 
Ц) ортачко друштво. 

 
11. Командитно друштво има две врсте чланова: 

А) командиторе и ортаке; 
Б) командиторе и акционаре; 
Ц) командиторе и комплементаре. 

 
12. Чланови друштва са ограниченом одговорношћу, сносе ризик пословања 

предузећа: 
А) целокупном личном имовином; 
Б) до висине својих удела; 
Ц) до 50% вредности личне имовине. 

 
13. Потребан капитал за пословање и развој издавањем акција може прибавити:  

А) командитно друштво и акционарско друштво; 
Б) акционарско друштво; 
Ц) друштво са ограниченом одговорношћу и ортачко друштво. 

 
14. Један од основних принципа функционисања акционарских предузећа је: 

А) принцип неповредивости основног капитала; 
Б) принцип цене коштања; 
Ц) принцип смањења трошкова. 

 
15. Време које средства проведу у натуралним облицима представља: 

А) циклус ангажовања средстава; 
Б) рочност средстава; 
Ц) коефицијент обрта средства. 

 
16. Према намени средства предузећа могу бити: 

А) пословна и средства посебних намена; 
Б) сопствена и туђа средства; 
Ц) амортизована и резервна средства. 

 
17. Однос основних и обртних средстава одређује: 

А) структуру извора средстава; 
Б) структуру капитала; 
Ц) структуру пословних средстава. 

 
18. Основна средства предузећа су: 

А) грађевински објекти, опрема и земљиште; 
Б) аванси и потраживања од купаца; 
Ц) готови производи, предмети рада и недовршена производња. 

 
19. Подела средстава према стању - на средства у припреми, употреби, резерви и 

неупотребљива, односи се на: 
А) укупна средства предузећа; 
Б) обртна средства; 
Ц) основна средства. 
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20. Основна средства предузећа: 

А) у целости у једном репродукционом циклусу преносе своју вредност на нове 
производе; 

Б) преносе део по део своје вредности на нове производе и тиме им се умањује 
вредност; 

Ц) стално круже и трансформишу се. 
 

21. Основна средства у облику права су: 
А) оснивачка улагања, патенти и лиценце; 
Б) потраживања од купаца и аванси; 
Ц) земљиште, дугогодишњи засади и депозити. 

 
22. Обртна средства предузећа су:  

А) земљиште, опрема и пословне зграде; 
Б) патенти, лиценце и оснивачка улагања; 
Ц) предмети рада, готови производи и новац на жиро рачуну. 

 
23. Обртна средства предузећа: 

А) преносе део по део своје вредности на нове производе и тиме им се умањује 
вредност; 

Б) у целости у једном репродукционом циклусу преносе своју вредност на нове 
производе; 

Ц) технолошки се не мењају у процесу производње. 
 

24. Коефицијент обрта обртних средстава израчунава се када се: 
А) Вредност остварене годишње производње подели са укупним трошковима. 
Б) Вредност остварене годишње производње подели са вредношћу обртних 

средстава која су коришћена у том процесу. 
Ц) Трошкови обртних средстава поделе са ангажованим обртним средствима. 

 
25. Средства посебних намена могу бити: 

А) краткорочне и дугорочне залихе; 
Б) добит и добитак; 
Ц) резервна средства и средства заједничке потрошње. 

 
26. Према настанку, извори средстава могу бити: 

А) из улагања оснивача, из резултата пословања, из зајмова и кредита, из емисије 
хартија од вредности и из наменске дотације; 

Б) сопствени и туђи; 
Ц) краткорочни и дугорочни. 

 
27. Према власништву, извори средстава се деле на: 

А) сопствене и туђе; 
Б) краткорочне и дугорочне; 
Ц) наменске дотације и страна улагања. 

 
28. Средства се деле на - ствари, права и новац према: 

А) намени; 
Б) појавном облику; 
Ц) изворима. 
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29. Пословни фонд предузећа је:  

А) краткорочни извор средстава предузећа; 
Б) сопствени извор средстава предузећа; 
Ц) кредитни извор средстава предузећа. 

 
30. Трајни извори средстава предузећа су: 

А) зајмови и обвезнице; 
Б) зајмови и банкарски кредити; 
Ц) пословни и резервни фонд. 

 
 


