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Examenul național de bacalaureat 2022 
Proba E. d) 
Economie 

 Simulare 
 

Profilul umanist din filiera teoretică, profilul servicii din filiera tehnologică şi toate profilurile 
şi specializările din filiera vocaţională, cu excepţia profilului militar 
 
• Toate subiectele sunt obligatorii. Se acordă zece puncte din oficiu. 
• Timpul de lucru efectiv este de trei ore. 
 
СУБЈЕКАТ I (30 бодова) 
A. Напишите, на испитном папиру, слово које одговара тачном одговору за сваку од доле 

наведених тврдњи. Само један одговор је тачан. 
 

1. Институционални сектор у коме се производе нетеретне услуге за становништво а 
приход се редистрибуира представљају:  

a. јавне управе c. банке и друге финансијске установе 
b. приватне управе d. предузећа и фирме 
               3 бода 
 

2. Повећање прихода купаца доводи до: 
a. смањења захтеване количине, у случају инфериорне робе 
b. смањењa захтеване количине, у случају инфериорне робе 
c. смањења захтеване количине, у случају нормалне робе 
d. смањења понуђене количине, у случају инфериорне робе       3 бода 
 

3. Процена економске корисности једног добра има карактер: 
a. јединства b. изразито субјективан c. контрадикторан  d. искључиво објективан 
               3 бода 

 

4. Фактор производње на који утиче како морално тако и физичко хабање је: 
a. потрошени капитал b. обртни капитал c. фиксни капитал  d. новчани капитал 

               3 бода 
 

5. Маргинална продуктивност рада: 
a. одређује се као однос између апсолутне варијације добијене производње и обима 
утрошеног рада 

b. представља ефикасност прве јединице рада укључене у економску делатност 
c. одређује се као однос између апсолутне варијације употребљеног рада и обима добијене 
производње 

d. представља ефикасност последње јединице рада укључене у економску делатност   
                 3 бода 

 

6. Када се цена смањи за 20%, а тражена количина повећа за 30%, то значи да: 
a. трошкови купаца су опали  
b. приходи продаваца су се повећали  
c. приходи продаваца ће се смањити  
d. трошкови купаца ће остати константни          3 бода 
 
B. За сваку тврдњу напишите, на испитном папиру, одговарајући број и напишите поред 
њега слово А, ако мислите да је тврдња тачна, или F, ако мислите да је тврдња нетачна: 
 

1. Ако је књига предмет позајмице, онда њен власник уступа и право поседовања и 
право располагања. 

2. У ситуацији када одређени потрошач нема довољно новца да купи сва добара која 
жели, његов опортунитетни трошак ће бити најбоља алтернатива који потрошач бира. 

3. Ако се обим производње једног предузећа повећа више од обима употребљене радне 
снаге, онда се повећава продуктивност рада. 

4. Материјални трошкови предузећа изражавају вредност употребљеног техничког 
капитала. 
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5. Стопа профита заснована на трошковима представља стопу поврата и показатељ је 
степена профитабилности предузећа.  

6. Рационални потрошач остварује онај програм потрошње који му обезбеђује 
минималну укупну корисност за потрошени расположиви приход.            12 бодова 

 
СУБЈЕКАТ II (40 бодова) 
1. Препишите на испитном папиру, ниже наведену табелу која илуструје економску ситуацију 
једног пољопривредног предузећа које узгаја пшеницу: 
 

Обрађена 
површина (ха) 

Добијена 
производња 

(тоне) 

Просечна 
продуктивност 

Маргинална 
продуктивност 

0 0 0 0 
1 100   
3 450   
5 1000   
6 1200   
8 1400   

 
a) Попуните колоне дате табеле, наводећи истовремено формуле које се користе за извођење 
прорачуна. 
b) Представите графички, у истом осовинском систему,  просечну продуктивност и 
маргиналну продуктивност. 
c) Наведите која је, према графикону, оптимална производња за пољопривредно предузеће.
             18 бодова 
 
2. Једно предузеће производи у T0, 2000 ком. неког добра, са укупним трошковима од 80.000 
ј.м., а ниво плата је 25% од укупног трошка. Предузеће продаје целокупну производњу по 
цени од 50 ј.м/ком. У T1 предузеће не мења ниво производње, међутим, материјални 
трошкови расту за 10%, што доводи до повећања продајне цене за 10%. Плата сваког 
запосленог остаје константна, а произвођач не отпушта и не запошљава раднике.  
a) Наведите:  

- ниво количине добара коју је продало предузеће у T1; 
- износ трошкова за плате у T0. 

b) Одредите, тако што ћете написати алгоритам који се користи за извођење прорачуна и 
навести значење нотација у коришћеним формулама: 

- укупни трошкови у T1; 
- профит у T0.                    22 бодова 

 
СУБЈЕКАТ III (20 бодова) 
Одговорите на сваки од следећих захтева: 
 
1. Дат је следећи текст: За сваког економског субјекта познавање потреба и захтева 
потрошача, по њиховим сегментима, представља неопходност, услов успешности 
пословања. Произвођачи улажу ресурсе у систематску идентификацију купаца, успевајући 
да научно поткрепе своју делатност на задовољавању тржишта. 
a) Формулишите главну идеју текста. 
b) Наведите четири економска концепта из датог текста. 
c) Наведите по једну карактеристику за два концепта наведена у подтачки b).  12 бодова 
 
2. Знајући да промене настале на одређеном тржишту утичу и на тржишта повезана са њим, 
наведите какав ће утицај повећање трошкова одржавања опреме у индустрији прераде 
нафте имати на тражњу за аутомобилским горивима и цену аутомобилских горива. 
              8 бодова 


