Испитна питања из предмета ОСНОВИ ЕКОНОМИЈЕ
1. Врсте предузећа.
2. Основне активности мениџера.
3. Основне улоге мениџера.
4. Шта је профит?
5. Како се израчунава укупни приход предузећа?
6. Како се мери рентабилност пословања?
7. Како се мери економичност?
8. Шта је то амортизација?
9. Шта су то инпути?
10. Како се зове веза између одрeђене количине инпута и аутпута?
11. Шта је то тржиште?
12. Дефиниција савршене конкуренције.
13. Шта је тражена количина, а шта је крива тражње?
14. Закон тражње.
15. Шта су то робе супститути?
16. Шта су то нормалне робе?
17. Шта су то комплементарне робе?
18. Шта су то инфериорне робе?
19. Шта је понуђена количина, а шта је крива понуде?
20. Закон понуде.
21. Дефиниција тржишне равнотеже.
22. Шта показује коефицијент еластичности?
23. Врасте еластичности тражње.
24. Од чега зависи ценовна еластичност тражње?
25. Коефицијент директне ценовне еластичности тражње.
26. Ценовна еластичност тражње, метод средњих вредности.
27. Коефицијент унакрсне ценовне еластичности тражње.
28. Коефицијент доходне еластичности тражње.
29. Коефицијент ценовне еластичности понуде.
30. Врсте трошкова
31. Шта су то имплицитни, а шта експлицитни трошкови?
32. Шта су то опортунитетни трошкови?
33. Каква је разлика између економског и књиговодственог профита?
34. Врсте производних функција.
35. Шта је то маргиналнии или гранични производ?
36. Шта је то маргинални или гранични трошак?
37. Закон опадајућег граничног производа.
38. Шта су то просечни, а шта гранични трошкови и каква је веза између њих?
39. Шта је то ефикасни обим производње?
40. Шта је то економија обима?
41. Шта је то конкурентно предузеће?

42. Који је услов за максимизацију профита конкурентног предузећа?
43. Шта су то неповратни трошкови?
44. Како изгледа крива понуде предузећа на конкурентном тржишту?
45. Када конкурентно предузеће привремено напушта тржиште, а кад трајно?
46. Зашто је дугорочна крива понуде конкурентног предузећа растућа?
47. Шта је то предузеће монопол?
48. Врсте монопола.
49. Шта је то природни монопол?
50. Чему је једнак приход предузећа-монопола?
51. Који је услов за максимизацију профита предузећа-монопола?
52. Шта је то чист губитак?
53. У чему се огледа друштвени трошак монопола?
54. Какви видови јавне политике према монополима постоје?
55. Шта је то ценовна дискримнинација (дискриминација путем цена)?
56. Који су услови за ценовну дискриминацију (дискриминацију путем цена)?
57. Шта је то олигопол?
58. Врсте олигопола.
59. Шта је то монополистичка (или непотпуна) конкуренција?
60. Основни облици монополистичких удружења.
61. Шта је то Нешова равнотежа?
62. Шта је то теорија игара?
63. Шта је то доминантна стратегија?
64. Који је услов за максимизацију профита предузећа у олигополу?
65. У чему је разлика, а у чему сличност, између монополистичке (несавршене) и
савршене конкуренције?
66. Који је услов за максимизацију профита предузећа у условима монополистичке
(несавршене) конкуренције?
67. Какав утицај има монополистичка (несавршена конкуренција) на друштвено
благостање?
68. Како изгледа дугорочна равнотежа на тржишту монополистичке (несавршене)
конкуренције?
69. Како изгледа дугорочна ревнотежа олигопола?
70. Шта проучава микроекономија?
71. Шта проучава макроекономија?
72. Који су основни макроекономски сектори?
73. Шта је то бруто домаћи производ, БДП ?
74. Шта је то бруто национални производ, БНП ?
75. Шта је нето национални производ ННП, а шта национални доходак, НД ?
76. Које су компоненте БДП-а?
77. Шта чини потрошњу домаћинстава?
78. Шта чини државну потрошњу?
79. Шта чини укупне инвестиције?
80. Шта је то нето-извоз?
81. Шта је реални, а шта номинални БДП?
82. Шта је то дефлатор БДП-а и чему он служи?

83. Шта је то рецесија?
84. Шта је то продуктивност?
85. Од чега зависи укупна продуктивност једне привреде?
86. Како изгледа макроекономска производна функција?
87. Којим мерама држава може да подстакне привредни раст?
88. Чиме се мери привредни раст?
89. Шта чини људски капитал?
90. Шта од чинилаца квалитета живота није укључено у БДП ?

