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II група 
 
Ред.бр. ПИТАЊА МОГУЋИ ОДГОВОРИ Бр.бодова 

1. Привредно друштво оснивају: 1. Оснивачи 
2. Радници привредног друштва 
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2. Радни колектив чине: 1. Запослени радници 
2. Власници привредног друштва 
3. Запослени радници и власници 

привредног друштва 
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3. У погледу величине, привредна 
друштва могу бити: 

1. Мала и велика 
2. Микро, мала, средња и велика 
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4. Оснивачи командитног 
друштва могу бити: 

1. Физичка лица 
2. Правна лица 
3. Физичка лица и правна лица 
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5. За оснивање друштва са 
ограниченом одговорношћу 
потребан је новчани део 
основног капитала у износу од: 

1. 1.000,00 динара 
2. 5.000,00 динара 
3. 100,00 динара 
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6. Јавна предузећа оснива: 1. Држава 
2. Друштвено предузеће 
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7. Средства привредног друштва 
служе за: 

1. Организовање производње 
2. Обављање регистроване 

делатвости и стицање добити 

 
3 

8. Основне карактеристике 
основних средстава су: 

1. Век трајања дужи од годину дана 
2. Век трајања краћи од годину дана 

и троше се одједном 
3. Век трајања дужи од годину дана 

и троше се постепено 
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9. Амортизација изражава: 1. Степен коришћености основних 
средстава 

2. Трошење основних средстава 
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10. Извори средстава показују: 1. Како привредно друштво користи 
средства 

2. Намену коришћења средстава 
3. Начин обезбеђења средстава за 

пословање привредног друштва 
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11. Трошкови се дефинишу као: 1. Ценовни /новчани/ израз 
утрошака елемената процеса рада 

2. Производ набављених количина 
елемената процеса рада и 
тржишних цена 
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12. При повећању обима 
производње просечни фиксни 
трошкови: 

1. Расту 
2. Опадају 
3. Остају непроменљиви 
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13. Гранични грошкови 
представљају: 

1. Промену укупних трошкова по 
јединици промене обима 
производње 

2. Промену трошкова због измене у 
структури производње 
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14. Стварна калкулација се 
израђује на основу: 

1. Стандардних трошкова 
2. Планских трошкова 
3. Стварних трошкова 
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15. Калкулација везаних производа 
примењује се код: 

1. Хомогене производње 
2. Хетерогене /везане/производње 
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16. У току производног циклуса 
репродукције средстава 
пролазе: 

1. Кроз све фазе циклуса 
репродукције 

2. Кроз поједине фазе циклуса 
репродукције 
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17. Укупан приход привредног 
друштва чине: 

1. Приходи из основне делатности 
2. Сви приходи које привредно 

друштво оствари у одређеном 
временском периоду 
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18. Привредно друштво послује са 
губитком када су: 

1. Трошкови пословања већи од 
укупних прихода 

2. Укупни расходи већи од укупних 
прихода 
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19. Основни економски принцип 
пословања гласи: 

1. Остварити што већи обим 
производње уз минималне 
трошкове 

2. Остварити максималне резултате 
уз минимална улагања 

3. Остварити већи обим производње 
уз што ниже расходе 
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20. Принцип продуктивности  
гласи: 

1. Остварити максимални обим 
производње уз минималне 
трошкове пословања 

2. Остварити максимални обим 
производње уз минималне 
трошкове радне снаге 
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НАПОМЕНА: Тест се решава заокруживањем броја испред тачног одговора. 
 
ОСВОЈЕНИ БРОЈ БОДОВА:_____________________________ 


