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

1. Делатност привредног друштва 
уређује се: 

1. Одлуком о оснивању друштва 
2. Законом 
3. Оснивачким актом и уписом у 

регистар друштва 
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2. Према друштвеној подели рада 
привредна друштва се деле на: 

1. Производна и трговинска 
2. Производна и услужна 
3. Производна, трговинска и услужна 
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3. Правне форме привредних 
друштава су: 

1. Ортачко и командитно друштво 
2. Ортачко друштво са ограниченом 

одговорношћу 
3. Ортачко, командитно друштво, 

друштво са ограниченом 
одговорношћу и акционарско 
друштво 
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4. За обавезе ортачког друштва 
оснивачи одговарају: 

1. До висине уложеног капитала 
2. Неограничено солидарно 

2 

5. За оснивање акционарског 
друштва потребан је 
минимални износ оснивачког 
капитала у износу од: 

1. 1.000.000,00 динара 
2. 2.000.000,00 динара 
3. 3.000.000,00 динара 
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6. Привредна друштва: 1. Могу да се даље повезују у шире 
облике (концерн, холдинг, 
друштва са узајамним учешћем у 
капиталу) 

2. Не могу да се даље повезују у 
шире облике удруживања 
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7. Према појавном облику 
основна средства могу бити 
у облику: 

1. Ствари и права 
2. Ствари и потраживања 
3. Ствари/материјалном облику/, 

права и новчаном облику 
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8. Време трајања обрта залиха 
представља: 

1. Однос између броја дана у години 
и коефицијента обрта 

2. Однос између вредности 
производње и коефицијента обрта 
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9. Трошење елемената процеса 
рада може да се испољава у 
виду: 

1. Трошкова и прихода  
2. Прихода и расхода 
3. Утрошака и трошкова 
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10. У зависности од места 

настанка, постоје: 
1. Трошкови израде и трошкови 

режије 
2. Трошкови производње и остали 

трошкови 
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11. У фиксне трошкове спадају: 1. Трошкови материјала, сировина, 
амбалажа 

2. Трошкови временске 
амортизације, закупнине, премије 
осигурања основних средстава 

3. Трошкови помоћног материјала, 
личних доходака радника у 
производњи, камата на кредите 
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12. При промени обима 
производње просечни 
варијабилно пропорционални 
трошкови: 

1. Се мењају 
2. Остају константни 
3. Повећавају се и смањују 

сразмерно промени обима 
производње 
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13. У варијабилно дегресивне 
трошкове спадају сви они 
трошкови који имају: 

1. Спорији раст у односу на пораст 
обима производње 

2. Сразмерни раст у односу на пораст 
обима производње 
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14. Према времену израде 
калкулације се деле на: 

1. Претходне /планске/ и накнадне 
/обрачунске/ 

2. Претходне, међукалкулације и 
стварне 
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15. Чиста дивизиона калкулација 
се користи код: 

1. Разнородне производње 
2. Хомогене производње 
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16. Коефицијент ангажовања 
средстава показује однос 
између: 

1. Суме ангажованих средстава и 
вредности остварене акумулације 

2. Суме ангажованих средстава и 
износа утрошених средстава 
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17. Укупан приход привредног 
друштва се састоји од: 

1. Прихода остварених продајом 
производа, услуга и основних 
средстава, финансијских прихода 

2. Пословних, финансијских, 
ванредних прихода  и осталих 
прихода 
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18. 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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19. Парцијални екномски 
принципи су: 

1. Принцип продуктивности, 
рентабилности и ликвидности 

2. Принцип рентабилности, 
сигурности и економичности 

3. Принцип продуктивности, 
економичности и рентабилности 
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20. Продуктивност рада се може 
изразити: 

1. Натурално 
2. Вредносно 
3. Натурално и вредносно 
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НАПОМЕНА: Тест се решава заокруживањем броја испред тачног одговора. 
ОСВОЈЕНИ БРОЈ БОДОВА:_____________________________ 


