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Желимо Вам добре резултате на тесту и успешно студирање у нашој 

школи. 

Добро дошли! 

 

 

 

 

 

 

ЈУЛ 2015. године  
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 

ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 

1. Према народним причама, онај ко зна немушти  језик: 

а) разуме све језике света б) разуме говор животиња  в) тумачи свете књиге 

 

2. Батерију је 1800. године пронашао: 

а) Александар Волта  б) Луиђи Галвани в) Антоан Лорен Лавоазије 

 

3. Који гас у атмосфери нас спасава од ултраљубичастог зрачења? 

а) азот б) кисеоник  в) озон  

 

4. Уколико дође до губљења или оштећења података, они се могу опоравити 

захваљујући постојању: 

а) pickup-a б) giveup-a в) backup-a  

 

5. Роман „Робинсон Крусо“ написао је: 

а) Данијел Дефо  б) Џонатан Свифт в) Гистав Флобер 

 

6. У води се не раствара: 

а) алкохол б) уље  в) шећер 

 

7. Коју од следећих опера није написао Петар Чајковски? 

а) „Евгеније Оњегин“ б) „Кармен“  в) „Пикова дама“ 

 

8. Најстарија врста правила која постоји у начину живота и међусобном опхођењу 

једног народа, а која их упућује на поступање у појединим приликама су: 

а) навике б) обичаји  в) право 

 

9. Резерват природе Винатовача је познат по томе што је то: 

а) једино станиште 

белоглавог супа 

б) једина прашума у Србији   в) једино станиште 

мангулице 

 

10. Именица младост је: 

а) проста б) изведена  в) сложена 

 

11. Српска Војводина проглашена је на: 

а) Сретењској скупштини б) Мајској скупштини  в) Нишком декларацијом 

 

12. Уз повратне глаголе стоји речица: 

а) себе или се  б) мене в) нас 

 

13. Шта је конзорцијум? 

а) договор б) заједница  в) архитектонско решење 
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14. Шта не спада у један од четири основна циља економске политике? 

а) стабилност тржишта и 

цена 

б) пуна запосленост в) смањење личне потрошње  

 
15. Тржиште роба/услуга, капитала и рада се назива: 

а) национално тржиште б) светско тржиште в) интегрално тржиште  

 
16. У економске показатеље нивоа развијености националне привреде не спада: 

а) друштвени производ по 

становнику 

б) стопа писмености  в) степен запослености 

 
17. Шта није метод продаје предузећа у приватизацији? 

а) тендер б) лицитација  в) потенцијал  

 

18. Камата је: 

а) финансијски принос 

од акција 

б) финансијски принос од новчаних 

фондова и позајмљених новчаних 

средстава  

в) финансијски принос од 

готовог новца у благајни 

 

19. Услужни сектор привреде је: 

а) примарни сектор б) секундарни сектор в) терцијарни сектор  

 

20. Ортачко друштво је: 

а) тип предузећа које оснивају 

два или више лица ради 

стицања профита  

б) економска мера којом се 

радне организације и 

физичка лица заштићују од 

непредвиђених последица 

в) могућа опасност од 

настајања штета у 

наступајућој пословној 

години 

 

21. Инвестиције представљају: 

а) потрошњу добара б) размену добара и услуга в) улагање  

 

22. Ко је носилац процеса друштвене репродукције и привређивања? 

а) држава б) предузећа  в) локалне заједнице 

 

23. Србија према географском положају припада: 

а) југозападној Европи б)југоисточној и средњој 

Европи   

в) источној Европи  

 

24. Који је од следећих граничних прелаза прелаз према Румунији? 

а)  Ђердап  б) Бачки брег в) Градина 

 

25. Кадињача и Борово брдо су меморијални споменици природе у близини: 

а) Прибоја б) Бајине Баште  в) Лознице 
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26. У Костолцу код Пожаревца налази се један од најатрактивнијих археолошких 

локалитета из римског периода. Зове се: 

а) Виминацијум  б) Лепенски вир в) Ћеле кула 

 

27. Недалеко од Зајечара, у месту Гамзиград налазе се остаци касноантичког утврђења 

палате: 

а) Рајац б) Феликс Ромулиана  в) Царичин град 

 

28. Овај манастир подигли су Немања и Свети Сава 1198. године на темељима 

некадашњег грчког манастира. Реч је о манастиру: 

а) Хиландар  б) Бањска в) Жича 

 

29. Највећа пловна река Србије је: 

а) Јужна Морава б) Дунав  в) Ђетиња 

   

30. Срем, Банат и Бачка су географске регије: 

а) Панонске низије  б) Подунавља в) Неготинске крајине 

 

31. Познато планинско туристичко место Дивчибаре на планини Маљен је у близини 

града: 

а) Смедеревa б) Шапцa в) Ваљевa  

 

32. Овчарско-кабларска клисура је у долини реке: 

а) Јужне Мораве б) Велике Мораве в) Западне Мораве   

 

33. Национални парк Фрушка Гора је у близини града: 

а) Новог Сада  б) Вршца в) Сомбора 

 

34. Од Моравице и Ђетиње код села Лепосавића настаје река: 

а) Сава б) Велика Морава в) Западна Морава  

 

35. Палићко језеро се налази у близини: 

а) Бора б) Суботице  в) Великог Градишта 

 

36. Спортско-скијашки центар Торник се налази на: 

а) Копаонику б) Златару в) Златибору  

 

37. Потпећка пећина, Злакуса и Терзића авлија су туристички локалитети: 

а) Ужица  б) Чачка в) Пожеге 
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 

38. Where are Mary and Jim?  - They are at the ..................... . 

а) doctor б) doctors в) doctor’s  

 

39. There were only seven ..................... in the office. 

а) woman б) women  в) womans 

 

40. Can you give me some ..................... about this? 

а) information  б) informations в) information’s 

 

 

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 

 

38. Преподаватель обратился .....................   . 

а) студенту  б) студенте в) студентом 

 

39. Брат ............... и ................  . 

а) силнее...старее б) сильнее... старше                                в) сильней... стерей 

 

40. Каждую субботу я ................ в театр. 

а) ходим б)  иду                                    в) хожу  

 

 

 


