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

1. Привредно друштво: 1. Нема својство правног лица 
2. Има својство правног лица 
3. Може, али не мора да има својство 

правног лица 
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2. Страна правна и физичка лица у 
нашој земљи: 

1. Могу оснивати привредна друштва 
2. Не могу оснивати привредна 

друштва 
3. Могу оснивати привредна друштва у 

складу са законом 
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3. Елементи привредног друштва су: 1. Радни колектив и средства за 
производњу 

2. Радни колектив, средства за 
производњу и организација 

3. Средства за производњу, радни 
колектив, резултати пословања и 
организација 
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4. Организација пословања 
представља: 

1. Руковођење привредним друштвом 
2. Вештину комбиновања елемената 

процеса рада 
3. Организовање радног колектува 
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5. Огранак привредног друштва: 1. Има својство правног лица 
2. Нема својство правног лица 

2 

6. За обавезе командитног друштва: 1. Комплементар одговара 
неограничено, а командитор до 
висине уговореног улога 

2. Командитор одговара неограничено,а 
комплементар до висине уговореног 
улога 
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7. Акционарско друштво представља 
друштво чији је капитал подељен 
на: 

1. Акције  
2. Улоге 

 
3 

8. Командитно друштво се оснива: 1. Одлуком оснивача 
2. Уговором о оснивању друштва 
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9. Привредно друштво престаје са 
радом: 

1. Добровољно, вољом оснивача 
2. Принудно, по одлуци надлежног 

органа 
3. Добровољно и принудно у складу са 

законом 
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10. Пословна средства привредног 
друштва обухватају: 

1. Основна /стална/ средства 
2. Основна и обртна средства 
3. Обртна средства 
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11. Патенти и лиценце спадају у 
основна средства у облику: 

1. Права 
2. Ствари 
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12. Залихе материјала, резервних 
делова и готових производа 
представљају: 

1. Основна средства 
2. Обртна средства 
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13. Према власништву, извори 
средстава привредног 
друштва могу бити: 

1. Приватни, друштвени, позајмљени 
2. Сопствени и туђи 
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14. Према самој природи 
трошкови се деле на: 

1. Трошкове набавке, трошкове продаје 
и трошкове производње 

2. Стварне и стандардне трошкове 
3. Трошкове елемената процеса рада 

/материјала, средстава за рад и радне 
снаге/, трошкове производних услуга 
и нематеријалне трошкове 
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15. Пропорционално варијабилни 
трошкови се са променом обима 
производње мењају: 
 

1. Прогресивно 
2. Сразмерно 
3. Дегресивно 
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16. Према начину израде калкулације 
се деле на: 

1. Чисту дивизиону калкулацију, 
додатну калкулацију, планску и 
калкулацију помоћу еквивалентних 
бројева  

2. Додатну калкулацију, калкулацију 
куплованих производа, калкулацију 
помоћу еквивалентних бројева и 
међукалкулацију 

3. Чисту дивизиону калкулацију, 
калкулацију помоћу еквивалентних 
бројева, калкулацију везаних 
производа и додатну калкулацију 
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17. Циклус репродукције обухвата 
временски период: 

1. Од почетног новчаног облика, преко 
робног, 
прелазно-технолошког,завршногробн
ог до завршног новчаног облика  
 /Н-Р-П-Р1-Н1/ 

2. Од почетног новчаног облика преко 
прелазно-технолошког, завршног 
робног до поновног новчаног облика 
/Н-П-Р1-Н1/ 
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18. Резултати пословања привредног 
друштва се  
исказују путем: 

1. Обима производње и добити 
2. Укупног прихода и обима 

производње 
3. Обима производње, вредности 

производње и добити 
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19. Нето добит је разлика између:  1. Бруто добити и исплаћених личних 
дохдодака 

2. Бруто добити и обрачунатог пореза 
на добит 

3. Укупног прихода и обрачунатог 
пореза на добит 
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20. Принцип економичности полази од 
захтева: 

1. Да се оствари вредност производње 
уз минималне расходе 

2. Да се оствари вредност производње 
уз минималне трошкове процеса рада 
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НАПОМЕНА: Тест се решава заокруживањем броја испред тачног одговора. 
 
ОСВОЈЕНИ БРОЈ БОДОВА:_____________________________ 


