
Питања из Економије за припрему годишњег теста,  
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Економско-трговинска школа, Крушевац 2021/2022. Петровић Дејан 

I ПРЕДУЗЕЋЕ 
1. Како се дефинише пословна економија? 
2. Са којим је дисциплинама повезана? 
3. Наброј опште дисциплине пословне економије. 
4. Која су функционална подручја пословне економије? 
5. Са којим је помоћним подручјима повезана пословна економија? 
6. Шта су привредни субјекти? 
7. Ко је основни носилац привређивања у робној привреди, а ко у натуралној? 
8. Зашто су предузећа специјализовани произвођачи? 
9. Шта је друштвена подела рада? 
10. Дефиниши предузеће. 
11. Основне карактеристике предузећа су: 
12. Шта значи самосталност предузећа? 
13. Зашто је предузеће организациона целина? 
14. Објасни процес  трансформације улагања у резултате. 
15. Који је најопштији разлог због којег постоји предузеће? 
16. У чему се огледа предност специјализације? 
17. Како предузеће смањује ризик и неизвесност? 
18. Како смо поделили предузећа према карактеристикама трансформационог процеса? 
19. Како смо поделили предузећа према величини? 
20. Како смо поделили предузећа према правном(организационом) облику? 
21. Наброј основне карактеристике производних предузећа?(5) 
22. Како се деле производна предузећа према карактеристика производног процеса? 
23. Наброј индустријска предузећа према индустријским гранама. 
24. Како смо поделили руднике, а како пољопривредна предузећа? 
25. Које су основне карактеристике услужних предузећа? 
26. Која предузећа имају карактеристике и производних и услужних предузећа? 
27. Који критеријуми се користе за поделу предузећа по величини? 
28. Колико запослених у Србији имају микро, колико мала, средња и велика предузећа? 
29. Колико услова мора да буде задовољено да би неко предузеће могло да се разврста у 

одређену групу по величини? 
30. У којој правној форми могу да се оснују мала предузећа? 
31. Шта је предузетник и како одговара за обавезе предузећа? 
32. Наведи примере предузетничких радњи. 
33. Које су најзначајније предности / недостаци малих предузећа? 
34. Зашто су мала предузећа мање ефикасна у односу на велика? 
35. Који су недостаци малих предузећа везаних за људске ресурсе(ризик кључних људи)? 
36. Зашто мала предузећа имају највеће проблеме са обезбеђивањем финансијских 

средстава? 
37. Које су три најзначајније разлике између средњих и малих предузећа? 
38. Какву организацију поседују мала, а какву средња предузећа? 
39. Какву организациону структуру поседују мала, а какву средња предузећа? 
40. Ко управља у малим предузећима, а ко у средњим. Зашто? 
41. Које су предности средњих предузећа у односу на велика? 
42. Шта је економија обима? 
43. Како велико предузеће смањује трошкове држања залиха, а како трошкове 

наручивања залиха? 
44. Шта је ефекат економије управљање код великих предузећа? 
45. У чему се огледа предност великих предузећа у вези са финансијском економијом? 
46. Који су најзначајнији недостаци великих предузећа? 
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47. Како настају велика предузећа? 
48. Шта је интерни раст великих предузећа? 
49. Како се остварује фузија предузећа? 
50. Шта је спајање, а шта припајање предузећа? 
51. Какав је то хоризонтални раст? 
52. Какав је вертикални раст код великих предузећа? 
53. Како настаје конгломератски раст? 

54. Како смо поделили предузећа према Закону о привредним друштвима? 
55. Како смо поделили привредна друштва? 
56. Како настаје ортачко друштво? 
57. Како одговарају оснивачи за обавезе предузећа? 
58. У ком облику могу бити улози? 
59. Какве су, углавном ,вредности улога и како се доносе одлуке? 
60. Како се врши повећање имовине? 
61. Како се врши пренос удела између ортака, а како на трећа лица? 
62. Ко може да води пословање у ортачком друштву? 
63. Која су предности ортачког друштва у односу на предузетника(2)? 
64. Који су недостаци ортачког друштва(3)? 
65. У којим се делатностима оснивају ортачка друштва? 
66. Како се дефинише командитно друштво? 
67. Како се називају оснивачи и како одговарају за обавезе предузећа? 
68. Која је разлика између јавних и тајних оснивача код командитног друштва? 
69. Зашт се убраја у друштва лица? 
70. У ком облику могу бити улози код К.Д.? 
71. Как се преносе удели код комплементара, а како код командитора? 
72. Ко може искључиво водити послове предузећа? 
73. Шта се дешава кад из К.Д. иступе сви комплементари, а шта кад иступе командитори? 
74. Која је најзначајнија предност К.Д. у односу на ортачко друштво? 
75. Како се дефинише ДОО? 
76. Како одговарају оснивачи код ДОО, а како само предузеће? 
77. Зашто ДОО није „чисто“ друштво кашпитала? 
78. У ком облику могу бити улози у ДОО и који је минимални улог предузећа потребан за 

оснивање? 
79. На основу чега се одређује право гласа, учешће у добитку и сношење губитка код  

ДОО? 
80. Како се врши пренос удела код ДОО? 
81. Како може бити организовано ДОО? 
82. Који су органи друштва код једнодомног, а који код дводомног ДОО? 
83. Шта чини делокруг скупштине код  ДОО? 
84. Колико директора може да има ДОО и шта спада у делокруг директора? 
85. Од колико чланова је састављен надзорни одбор и које послове обавља код ДОО? 
86. Дефиниши АД? 
87. Шта је акција, и оја права остварује власник акције? 
88. У ком облику могу бити улози код АД? 
89. Који је минимални улог потребан за оснивање АД? 
90. Како настаје затворено друштво, а како отворено? 
91. Како смо поделили акције? 
92. Која права се остварују на основу поседовања обичне акције? 
93. Која права се остварују на основу поседовања преференцијалних акција? 
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94. Наведи разлику између преференцијалних кумулативних и преференцијалних 
партиципативних? 

95. Шта је дивиденда? 
96. Шта је номинална, а шта тржишна вредност акције? 
97. Организовање и органи управљања су исти као и код ДОО тако да нећу понављати 

питања везана за овај део. Погледајте табелу коју сам објавио на блогу! 
98. Како дефинишемо јавна предузећа? 
99. Шта подразумевамо под економским монополом, а шта под природним? 
100. Које делатности најчешће обављају јавна предузећа?Зашто? 
101. Која је најзначајнија карактеристика јавних корпорација? 
102. Шта је ефективност, а шта ефикасност? 
103. Како би се могла другачије објаснити ефективност, а како ефикасност? 
104. Шта је циљ? 
105. Шта су званични циљеви? 
106. Шта су оперативни циљеви? 
107. Шта је окружење предузећа? 
108. Шта је домен предузећа? 
109. Како смо поделили секторе предузећа? 
110. Шта чини опште окружење? 
111. Шта су пословне функције предузећа? 
112. Како смо поделили функције по вертикали и како се другачије називају? 
113. Како смо поделили функције по хоризонтали и како се другачије називају? 
114. Шта је управљање? 
115. Које се одлуке доносе на основу управљања? 
116. Ко су носиоци функције управљања? 
117. Шта је руковођење? 
118. Шта чини садржину функције руковођења? 
119. Ко су носиоци функције руковођења? 
120. Шта чини садржај функције извршења? 
121. На основу чега се одрђује конкретни радни задатак и где се обавља? 
122. Како смо поделили организационе јединице од највеће до најмање? 
123. Ко су носиоци функције извршења? 

II СРЕДСТВА ПРЕДУЗЕЋА 
124. Како дефинишемо средства предузећа? 
125. Који се критеријуми за поделу средстава? 
126. Како се деле средства према појавним облицима? 
127. Како се деле средства према намени? 
128. Како се деле средства према специфичности репродуковања? 
129. Како се деле средства према изворима? 

130. Шта је ангажовање? 
131. Елементи ангажовања су 
132. Облици ангажовања су 
133. Циклус репродукције је? 
134. Које су фазе циклуса репродукције? 
135. Метаморфоза средстава подразумева? 
136. Чиме је условљена дужина циклуса репродукције? 
137. Коефицијент ангажовања је 
138. Коефицијент репродукције је 

139. Које су кључне карактеристике основних средстава? 
140. Који су основни критеријуми за поделу основних средстава? 
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141. Која је разлика између материјалних и нематеријалних основних средстава? 
142. Како смо поделили нематеријална основна средства? 
143. Шта је концесија? 
144. Шта је патент, а шта лиценца? 
145. Шта је франшиза? 
146. Како смо поделили материјална основна средства? 
147. Како се деле основна средства према стању (степену употребљивости)? 
148. Које су кључне карактеристике обртних средстава? 
149. Како смо поделили обртна средства у новчаном облику? 
150. Како смо поделили обртна средства у материјалном облику? 
151. Како смо поделили обртна средства у облику права? 

152. Шта показују извори средстава? 
153. Како се деле према власништву, а како према рочности? 
154. Како се израчунава финансијска самосталност, а како задуженост? 
155. Када је предузећа у финансијској равнотежи? 
156. Како дефинишемо финансијску стабилност? 

III ТРОШКОВИ  
157. Који су облици улагања? 
158. Основни облици трошења су 
159. Шта су утрошци? 
160. Који фактори делују на утрошке? 
161. Шта су технички фактори и како смо их поделили? 
162. Шта су организациони фактори? 
163. Шта су трошкови и како се израчунавају? 
164. Који фактори делују на трошкове? 
165. Шта су утрошци материјала? 
166. Које су карактеристике трошења материјала? 
167. Шта су стандардни утрошци материјала? 
168. Шта су стварни утрошци материјала и који фактори делују на њих? 
169. Који су појавни облици утрошака материјала? 
170. Шта су утрошци средстава за рад и које су карактеристике трошења? 
171. Који су појавни облици стварних утрошака средстава за рад? 
172. Шта је хабање? 
173. Шта је старење? 
174. Шта су лом и квар? 
175. Шта су утрошци радне снаге? 
176. Како се дефинише стандардна организација? 
177. Како се дефинише стандардна интезивност? 
178. Како се дефинише стандардна организација? 

179. Како смо поделили трошкове материјала? 
180. Како смо поделили трошкове средства за рад? 
181. Шта је амортизација? 
182. Каква може бити амортизација? 
183. Који су трошкови радне снаге? 
184. Трошкови израде су? 
185. Режијски трошкови су? 
186. Како смо поделили трошкове према местима настанка? 
187. Како смо поделили трошкове према начину преношења на носиоце? 
188. Како се понашају фиксни трошкови са променом обима производње? 
189. Како се понашају просечни фиксни трошкови са повећањем обима производње? 
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190. Нацртај график фиксних и просечних фиксних трошкова. 
191. Врсте фиксних трошкова су? 
192. Како се понашају варијабилни трошкови са повећањем,а како са смањењем обима 

производње? 
193. Врсте пропорционалних трошкова су? 
194. Компоненте варијабилних трошкова су? 
195. Како изгледа график варијабилних трошкова и објасни понашање истих 
196. Нацртај график пропорционалних трошкова укупних/просечних-објасни 
197. Нацртај график варијабилних трошкова укупних/просечних-објасни 
198. Нацртај график релативно фиксних  трошкова укупних/просечних-објасни 
199. Нацртај график укупних  трошкова укупних/просечних-објасни 
200. Гранични трошкови су? 
201. Нацртај однос граничних, просечних варијабилних и просечних трошкова 
202. Како се понашају трошкови у дугом року? 

203. Шта је калкулација? 
204. Који је задатак калкулације? 
205. Које се одлуке доносе на основу калкулације? 
206. На којим начелима се заснива калкулација? 
207. Како смо поделили калкулација према времену израде? 
208. Како смо поделили калкулације према начину израде? 
209. Када се примењује дивизиона калкулација, како се израчунава и где? 
210. Када се примењује калкулација еквивалентних бројева и где се примењује? 
211. Шта је калкулација везаних производа? 
212. Шта је додатна калкулација и како се одређује кључ? 

IV РЕЗУЛТАТИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
213. Појавни облици резултата су 
214. Физички производ је 
215. Физички обим производње је 
216. Како изражавамо хомогену, а како хетерогену производњу? 
217. Како се изражава обим производње преко тржишних цена, које су боље и зашто? 
218. Шта је укупни приход? 
219. Шта је бруто производ (вредност производње) ? 
220. Шта је тражња? 
221. Како се израчунава ценовна еластичност тражње? 
222. Шта је просечан приход и како се израчунава? 
223. Шта је гранични приход и како се израчунава? 
224. Фактори који делују на укупни приход деле се на: 
225. Који су најзначајнији неценовни фактори? 
226. Шта је добитак? 
227. Како смо поделили теорије профита? 
228. Који су извори профита? 
229. Која је разлика између економског и рачуноводственог профита? 
230. Који су критеријуми за упоређивање резултата? 

V ЕКОНОМСКИ ПРИНЦИПИ ПОСЛОВАЊА ПРЕДУЗЕЋА 
231. Шта су принципи пословања? 
232. Како гласи основи економски принцип? 
233. Како се дефинише продуктивност са становишта приниципа а како са становишта 

успешности у остваривању принципа? 
234. Шта је потребно да знамо да израчунамо продуктивност? 
235. Како се по ширем приступу израчунава продуктивност? 
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236. Који се методи мерења продуктивности користе? 
237. Који су циљеви мерења продуктивности? 
238. Који фактори делују на продуктивност? 
239. Како се спроводи продуктивност или које су мере за унапређење продуктивности? 
240. Објасните на који начин технологија утиче на продуктивност? Који су ограничавајући 

фактори? 
241. Наведи новчане компензације које се примењују ради повећања продуктивнсоти. 
242. Наведи неновчане компензације које се примењују ради повећања продуктивнсоти. 
243. Шта изражава економичност? 
244. Како се дефинише економичност са становишта приниципа, а како са становишта 

успешности у остваривању принципа? 
245. Шта је основни циљ анализе економичности? 
246. Објасни однос граничних трошкова и просечних трошкова? ** већ је било питање 
247. Шта се објашњава изворима економичности? 
248. Наведи изворе економичности. 
249. Како се дефинише рентабилност са становишта приниципа а како са становишта 

успешности у остваривању принципа? 
250. Наведи основне карактеристике рентабилности као принципа. 
251. Анализа рентабилности предузећа је основ за доношење одлука о? 
252. Одлука о оптималном обиму продаје и производње доноси се са циљем? 
253. На ком обиму производње се остварује максимални профит? 
254. Где је највећи профит по јединици производа? 
255. Када предузеће треба да донесе одлуку о престанку пословања? 
256. Који су најзначајни парцијални показатељи који користе податке из биланса успеха, а 

који показатељи користе податке из биланса сања и успеха? 
257. Како се израчунава стопса пословне добити? 
258. Како се израчунава стопа нето добити? 
259. Како се израчунава стопа приноса на укупна средства? 
260. Како се израчунава стопа приноса на пословна средства? 
261. Како се спроводи рентабилност(унапређује рентабилност)? 
262. Какав је однос између парцијалних принципа и на које фазе циклуса репродукције се 

односе? 
 
 

 
 
  Срећан рад! 


