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Група 1 
1. a) елементи улагања, б) елементи резултата, в) економски принципи пословања, г) квалитет 

економије, д) фактори улагања и резултата 
10 

2. а) тачно је 16 

3. б) избору радника одговарајуће квалификованости и набавци дате врсте средстава за производњу 17 

4. а) број запослених радника, б) вредност средстава, расположиви капитал, в) укупни годишњи приход 

или профит 
28 

5. а) јесу основна средства 49 

6. б) техничких фактора 57 

7. в) видови улагања у репродукцију 61 

8. а) остају исти 63 

9. б) нису везана за дати циклус репродукције 74 

10. б) продуктивности 97 

 

 

Група 2 
1. в) нормативна и позитивна научна област 9 

2. а) основни субјект тржишне привреде, б) организациона целина, в) самостално привредно правно 

лице 
17 

3. а) сразмерна је обиму добијених производа 21 

4. предузетници 30 

5. б) јесте основно средство 49 

6. в) организационих фактора 57 

7. б) смањују се 62 

8. б) тачно је 64 

9. б) натуралним облицима 74 

10. в) рентабилности 99 

 

 

Група 3 
1. сталним обнављањем потреба који се задовољавају резултатима производње 10 

2. а) врстом делатности, б) обимом пословања 18 

3. а) тачно је 21 

4. а) ортачка друштва 35 

5. б) основних средстава 50 

6. в) техничких и организационих фактора 57 

7. б) фиксни трошкови 63 

8. б) једнаки са граничним трошковима 65 

9. б) продајом производа на тржишту 76 

10. б) тачно је 86 

 

 

Група 4 
1. а) делатност, б) број лица, в) унутрашња организација 11 

2. б) друштвене поделе рада 18 

3. б) може се нормирати 21 

4. а) тачно 38 

5. а) убрза обрт својих обртних средстава 51 

6. б) средстава за рад 59 

7. а) пропорционалне трошкове 63 

8. б) једнаки граничним трошковима 66 

9. б) стална и обртна средства 76 

10. губитак 86 

 


