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Дефинишите предузеће.
Наведите карактеристике партнерског предузећа.
Наведите карактеристике акционарског предузећа.
Наведите изворе финансирања акционарског предузећа.
Објасните акције као извор финансирања акционарског предузећа.
Објасните обвезнице као извор финансирања акционарског предузећа.
Објасните задржани профит као извор финансирања акционарског предузећа.
Наведите врсте интернационалних активности предузећа и објасните лиценцу.
Наведите изворе финансирања малих предузећа.
Објасните пословне инкубаторе.
Дефинишите ценовну еластичност тражње.
Дефинишите приходну еластичност тражње.
Дефинишите унакрсну еластичност тражње.
Наведите врсте тржишта и објасните монополистичку конкуренцију.
Наведите карактеристике појединачне производње.
Графички прикажите кретање укупног производа у зависности од улагања варијабилног
инпута.
Графички прикажите кретање просечног и маргиналног производа у зависности од
улагања варијабилног инпута.
Дефинишите продуктивност.
Наведите показатеље продуктивности предузећа.
Објасните појам трошкова.
Наведите врсте трошкова у зависности од понашања трошкова у односу на промену обима
производње.
Наведите врсте трошкова у зависности од начина алокације трошкова на производе.

23. Графички прикажите кретање укупних трошкова у односу на промену обима производње.
24. Графички прикажите кретање укупних фиксних трошкова у односу на промену обима
производње.
25. Графички прикажите кретање укупних варијабилних трошкова у односу на промену обима
производње.
26. Објасните појам економичности.
27. Наведите производно-техничке економије.
28. Објасните продајно-маркетиншке економије.
29. Дефинишите рачуноводствени профит.
30. Дефинишите економски профит.
31. Дефинишите нормалан профит.
32. Дефинишите контрибуциони профит.
33. Објсните појам рентабилности.
34. Дефинишите праг рентабилности.
35. Графички прикажите прагове рентабилности преко укупног прихода и укупних трошкова у
условима савршене конкуренције.
36. Графички прикажите прагове рентабилности преко просечног прихода и просечних
трошкова у условима савршене конкуренције.
37. Наведите показатеље рентабилности предузећа.
38. Наведите показатеље рентабилности пословних активности.
39. Дефинишите стопу приноса на укупна средства.
40. Дефинишите стопу приноса на капитал.
41. Дефинишите стопу нето рентабилности.
42. Дефинишите коефицијент обрта укупних средстава.
43. Дефинишите коефицијент обрта потраживања од купаца.
44. Дефинишите коефицијент обрта залиха.
45. Дефинишите агенцијски проблем.
46. Наведите механизме решавања агенцијског проблема.
47. Дефинишите циљни профит.
48. Наведите карактеристике друштвено одговорног пословања.
49. Наведите и објасните врсте одговорности предузећа.
50. Наведите карактеристике новог приступа мерењу перформанси предузећа.

