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СП Макроекономија, реформе и бизнис 

Сваки тачан одговор носи два поена. 

 
1. Која институција прави извјештај под насловом „лакоћа пословања“?  

 Свјетска банка 

 

2. Наведите по једну привредну грану која припада примарном, секундарном и терцијарном 

сектору... 
Примарни сектор - пољопривреда (земљорадња, сточарство, лов и риболов) и шумарство. 

Секундарни сектор (лака индустрија и тешка индустрија) - индустрија (рударство), грађевинарство и 

производно занатство. 

Терцијарни сектор - саобраћај, трговина, туризам, угоститељство, занатство, банкарство и комунална 

привреда. 

Квартарни сектор - образовање, наука, култура, информације, здравство и социјална заштита. 

 

 3. Који уговорни однос БиХ има закључен са Европском Унијом?  

Споразум о стабилизацији и придруживању 

 

4. Која од наведених земаља није чланица ЦЕФТЕ? 

1) Србија 

2) Молдавија 

3) Хрватска 

4) Босна и Херцеговина 

 

5. Објаснити разлику између анкетне и службене стопе незапослености? 
Стопа незапослености је  броја незапослених и укупно расположивих ресурса радне снаге изражен 

као постотак.Анкетна стопа се израчунава тако што се број незапослених лица утврђених анкетом о 

радној снази подијели бројем активног становништва, такође утврђен анкетом о радној снази. Активно 

становништво или радну снагу чине запослена и незапослена лица. 

 

6. Шта се од наведеног, према теорији  са секторског становишта, не односи на појам  „нове 

економије“ ? 

1) нови материјали   2)нови извори енергије 

2) зелене технологије  4)природни ресурси 

 

7. Смањење пореза у условима непромијењене јавне потрошње довешће до: 

1) раста јавног дуга 

2) смањења буџетског дефицита 

3) смањења јавног дуга 

 

8. Појам БРИКС, у контексту свјетског развоја  обухвата сљедеће земље (набројати) : 

Бразил, Русија, Индија, Кина, Јужноафричка Република 

 

9. Уколико Централна банка БиХ жели да повећа ликвидност привреде, коју од наведених 

мјера монетарно-кредитне политике користити? 

1) операције на отвореном тржишту 

2) манипулација стопом обавезне резерве 

3) интервенција на девизном тржишту 

 

10. Како се зове Европски  жељезничко-друмски коридор кроз БиХ?  
В (пет) - ц 

 

11. Кључни спољнотрговински партнер БиХ је: 

1) Русија 2) Турска  

3) ЦЕФТА        4) Кина   5) ЕУ 

 

12.  Дефицит БиХ у робној размјени са иностранством се креће у интервалу (у млрд. КМ): 

1) 1 – 5      2) 5-10     3) 10-15 
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13. Шта од наведеног неће повећати агрегатну тражњу: 

1) раст потрошње становништва 2) раст инвестиција  

3) раст увоза     4) раст јавне потрошње 

 

14. БДП дефлатор је већи од 100 ако је: 

1) номинални БДП већи од реалног   

2) реални БДП већи од номиналног  

3) реални БДП једнак номиналном 

 

15. Везу између пореских стопа и прихода од опорезивања објашњава: 

1) Окунова крива  2) Лоренцова крива  

3) Филипсова крива  4) Лаферова крива 

 

16. Факторска продуктивност мјери: 

1) Вриједност инпута по јединици аутпута     

2) Вриједност оутпута по јединици инпута      

 

17. Рат понуде новца доводи до: 

 1) раста незапослености 2) смањења цијена  

 3) раста инфлације 4) смањења тражње 

 

18. Рестриктивна монетарна политика има за циљ: 

1) повећање БДП-а 2) смањење инфлације  

3) повећање извоза 4) смањење незапослености 

 

19. Покривеност увоза извозом у 2018. години је приближно износила: 

 1) 50%   2) 60%  

 3) 70%   4) 80%   5) 90% 

 

20. Транспаренси Интернешнал је међународна институција која на глобалном нивоу за 

сваку појединачну земљу доноси оцјену о:  

 1) стању економских слобода   2) конкурентности  

 3) институционалној развијености  4) перцепцији корупције  

 5) развоју људског капитала 

 

21.Уколико је гранични производ инпута негативан, производна функција: 

 1) опада  2) расте  3) стагнира 

 

22. Незапосленост која произилази из неусклађености понуде и тражње на тржишту радне 

снаге назива се: 

 1) циклична   2) структурна   3) фрикциона 

 

23. Висока вриједност ХХИ (Хиршман-Херфиндал Индеx) упућује на присуство значајне: 

 1) тржишне конкуренције    2)  тржишне концентрације   

 3) тржишне конфронтације 

 

24. У случају монопола, цијена је у односу на гранични трошак: 

 1) виша  2) једнака  3) нижа 

 

25. Купац ће сносити већи дио пореског терета када је на тржишту тражња: 

 1) цјеновно еластична  

 2) цјеновно неееластична  

 3) порески захват купца не зависи од еластичности  
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