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Желимо Вам добре резултате на тесту и успешно студирање у нашој 

школи. 

Добро дошли! 

 

ЈУЛ 2018. године  
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 

ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 

 
 

1. Мурал је: 

a) сликарска техника  б) начин компоновања в) понављање облика, линија, 

боја... 
 

2. Кубизам је: 

a) сфера геометрије б) врста инструмента в) правац у уметности  
 

3. Николај Римски Корсаков био је: 

a) руски физичар б) руски композитор  в) руски хемичар 
 

4. Шта је РАМ меморија: 

a) радна меморија рачунара  б) меморија која може само да 

се прочита 

в) меморија само за читање 

која се може програмирати 
 

5. Композитор који је наставио да компонује и након губитка слуха је: 

a) Лудвиг Ван Бетовен  б) Доменико Скарлати в) Франц Лист 
 

6. Тур Д Франс је: 

a) бициклистичка трка  б) трка формуле 1 в) трка олдтајмера 
 

7. За снимање података са интернета на кућни рачунар користи се: 

a) Download  б) Upload в) Install 
 

8. Највећи океан на Земљи је: 

a) Атлантски б) Тихи  в) Индијски 
 

9. Скраћеница ВИП (Very Important Person) означава: 

a) мобилну телефонију б) важну особу  в) вратити или платити 
 

10. Борба Давида и Голијата симболизује победу: 

a) жене над мушкарцем б) физички слабијег над јачим  в) богатства над 

сиромаштвом 
 

11. Први српски устанак избио је: 

a) 1801. године б) 1804. године в) 1807. године 
 

12. Познати Криви торањ, налази се у: 

a) Верони б) Фиренци в) Пизи  
 

13. Предмети рада су: 

a) ситан инвентар б) алати, машине, постројења, 

зграде и сл. 

в) природна добра и сировине  
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14. Главни циљ предузећа је: 

a) остваривање профита  б) постизање продуктивности в) запошљавање што већег 

броја радника 
 

15. Ортачко друштво спада у: 

a) друштво лица  б) трговинска предузећа в) финансијске институције 
 

16. Када се од укупног прихода одузму укупни трошкови добија се: 

a) амортизација б) акумулација в) добит (профит)  
 

17. Калкулација је: 

a) поступак распоређивања 

варијабилних трошкова на 

носиоце 

б) поступак распоређивања 

фиксних трошкова на 

носиоце 

в) поступак распоређивања 

укупних трошкова на носиоце  

 

18. Амортизација је: 

a) новчани израз трошења 

средстава за рад  

б) новчани израз 

акумулације средстава у 

предузећу 

в) новчани израз утошака 

елемената процеса производње 

 

19. Основни фактори производње су: 

a) радна снага б) капитал и земљиште в) радна снага, средства за рад 

и предмети рада  
 

20. Према карактеру процеса рада, предузећа могу бити: 

a) производна, трговинска и 

финансијска 

б)  радно-интезивна и 

капитално-интезивна 

в) индустријска, пољопривредна, 

шумарска, грађевинска, 

саобраћајна и др.  
 

21. Трошкови су: 

a) остварени издаци у 

предузећу 

б) натурални израз утрошка 

елемената производње 

в) новчани израз утрошака  

 

22. Фирма у којој је један појединац власник се назива: 

a) акционарско друштво б) ортачко друштво в) инокосна фирма  

 

23. Највећи кањон у Европи је: 

a) Кањон Дрине б) Кањон Нишаве в) Кањон Таре 

 

24. Вештачко језеро са највећим прометом туриста је: 

a) Борско језеро б) Власинско језеро в) Ђердапско језеро   

 

25. Делиблатска пешчара налази се у: 

a) Срему б) Банату  в) Бачкој 

 

26. Ком пределу припада Стара планина? 

a) Динарском пределу б) Родопском пределу в) Карпатско-балканском пределу  
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27. Са којом суседном државом нам Стара планина представља гранични прелаз? 

a) Румунијом б) Македонијом в) Бугарском  

 

28. Кроз Прибој протиче река? 

a) Дрина б) Лим  в) Голијска Моравица 

 

29. Суво Рудиште, Панчићев врх, Кукавица су врхови које планине? 

a) Проклетије б) Копаоник  в) Стара планина 

 

30. Панчићева оморика и Панчићев скакавац су део заштићене флоре и фауне на 

планини: 

a) Голија б) Златибор в) Тара  

 

31. Перућачко језеро је настало преграђивањем реке: 

a) Дрине  б) Саве в) Таре 

 

32. Велика Морава настаје спајањем Западне и Јужне Мораве код: 

a) Смедерева б) Сталаћа  в) Костолца 

 

33. Природни простор око непокретног културног добра у Сирогојну је: 

a) Комплекс Старо село  б) Етно село Станишић в) Дрвенград 

 

34. Специјални резерват природе на југу Војводине са пешчаним динама зове се: 

a) Фрушка гора б) Делиблатска пешчара  в) Обедска бара 

 

35. Сливу Црног мора припада следећи проценат вода Србије: 

a) 92.4%  б) 23.2% в) 56.8% 

 

36. Римско археолошко налазиште Виминацијум налази се у близини: 

a) Сомбора б) Пожаревца  в) Сремске Митровице 

 

37. Сремска Митровица је за време Римске империје била центар регије и у то време се 

звала: 

a) Виминацијум б) Сирмијум  в) Сингидунум 
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 

38. My sister was born ______ May. 

a) in  б) on в) at 

 

39. Where _____ she from? 

a) are б) is  в) am 

 

40. I have got ______ books. 

a) a б) an в) some  

 

 

 

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 

 

38. Родители ____________ мне поступать в университет. 

a) попросили б) позвонили в) посоветовали  

 

39. Мой друг неплохо знает французский язык и хорошо говорит ___________ . 

a) по-английски  б) английским языком в) английский язык 

 

40. Студенты __________ разные истории о своей жизни. 

a) рассказывают  б) говорят в) разговаривают 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


