
Висока школа струковних студија Ужице 
Трг Светог Саве 34       

Студијски програм: Туризам 

 

 

Страна 1 oд 5 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Желимо Вам добре резултате на тесту и успешно студирање у нашој 

школи. 

Добро дошли! 

 

ЈУЛ 2019. године  
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 

ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 
 

 

1. Основна функција програма WINDOWS EXPLORER је? 

а) истраживање слободног 

простора на дисковима 

б) истраживање по Интернету в) рад са фолдерима 

(каталозима) и датотекама  

 

2. Веб дизајнер је особа која се бави осмишљавањем изгледа: 

а) плаката б) свакодневних употребних 

предмета 

в) интернет презентација  

 

3. Искључиво право неког субјекта да производи или продаје неки производ или услугу 

који су резултат његовог открића, означава се као: 

а) солвентност б) патент  в) акредитив 

 

4. Како се зове команда која служи за враћање једног корака уназад? 

а)  SAVE б) UNDO  в) OPEN 

 

5. Пацифисти се залажу за: 

а) мир  б) забрану дизел агрегата в) забрану пушења 

 

6. Назив мореуза који дели Шпанију и Мароко је: 

а) Гиблартарски мореуз  б) Берингов мореуз в) Суецки канал 

 

7. Прва савезничка победа у Првом светском рату коју је извојевала српска војска 

позната је као: 

а) Колубарска битка б) Церска битка  в) Мојковачка битка 

   

8. Шта је кроки? 

а)  мали рептил б) путања пројектила в) једноставна скица  

 

9. Биографија је: 

а) измишљена прича о некој 

историјској личности 

б) збирка прича в) опис живота неке личности  

 

10. Најмногољуднија земља после Кине је: 

а) Русија б) САД в) Индија  

 

11. Ко је превео Нови завет на српски језик? 

а) Ђура Даничић б) Доситеј Обрадовић в) Вук Стефановић Караџић  

 

12.  Наш град, европска престоница културе за 2021. годину је: 

а) Нови Сад  б)  Ниш в) Крагујевац 
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13. Понашање појединих привредних субјеката је предмет изучавања: 

а) политике б) макроекономије в) микроекономије  

 

14. Величина предузећа зависи од: 

а) броја запослених  и висине 

прихода  

б) величине производних и 

других хала 

в) спољнотрговинског 

биланса земље 
 

15. Процес производње који се непрекидно обнавља назива се: 

а) проста производња б) амортизација в) репродукција  
 

16. Задатак предузећа је: 

а) производња одређених 

производа или/и пружање 

услуга 

б) запошљавање радника в) максимизирање добити  

 

17. Акционарска друштва и друштва са ограниченом одговорношћу су: 

а) друштва капитала  б) друштвена предузећа в) друштва лица 
 

18. Према делатности предузећа се деле на: 

а) велика, средња и мала б) производна, трговинска и 

финансијска  

в) шумарска, саобраћајна и 

занатска 
 

19. Средства предузећа се према намени деле на: 

a) резервна и средства 

заједничке потрошње 

б) сопствена и туђа в) пословна и посебних 

намена 
 

20. Амортизација средстава за рад је: 

a) њихово физичко трошење 

и пропадање 

б) преношење дела њихове 

вредности на нови производ  

в) њихово расходовањe 

 

21. Утрошци су: 

a) физички исказане количине 

елемената производње које се 

троше у процесу производње  

б) трошење средстава за рад в) трошење основних 

средстава 

 

22. Начин обрачуна цене коштања производа је метод: 

а) калкулације  б) амортизације в) ревалоризације 
 

23. Која река се целим својим сливом протеже на територији Србије? 

а) Сава б) Тимок в) Велика Морава  
 

24. Које вештачко језеро у Србији се налази на највишој надморској висини? 

а) Зворничко б) Перућачко в) Власинско  
 

25. Кроз Сићевачку клисуру протиче: 

а) Тимок б) Нишава  в) Млава 
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26. У Србији највише има следеће врсте угља: 

а) каменог б) мрког в) лигнита  
 

27. Географски регион који се делом у нашој земљи налази у Војводини, а 

административно је подељен изнеђу Србије, Румуније и Мађарске је: 

а) Бачка б) Банат  в) Срем 
 

28. Језеро Газиводе је настало преграђивањем реке: 

а) Лепенице б) Нишаве в) Ибра  
 

29. Риболике људске главе на каменим облуцима налазе се у археолошком налазишту: 

а) Сирмијум б) Лепенски Вир  в) Старчево 

 

30. Која река протиче кроз Зрењанин? 

а) Бегеј  б) Врбас  в) Тиса 

 

31. Србија се одликује: 

а) повољним географским и 

туристичким положајем  

б) неповољним географским и 

туристичким положајем 

в) повољним географским и 

неповољним туристичким 

положајем 

 

32. Гранични прелаз према Македонији је: 

а) Градина б) Батровци в) Прохор Пчињски  

 

33. Реке Србије отичу у три морска слива: црноморски, јадрански и: 

а) јонски б) егејски  в) средоземни 

 

34. Опленац је културно историјски комплекс са црквом Светог Ђорђа и маузолејом 

династије: 

а) Обреновић б) Немањић в) Карађорђевић  

 

35. Знаменито село поред Горњег Милановца у коме је подигнут Други српски устанак, 

зове се: 

а) Таково  б) Орашац в) Мишар 

 

36. Пек се улива у Дунав код Великог Градишта. Подизањем нивоа Дунава и изградњом 

ХЕ Ђердап, формирао се рукавац и језеро, претворено у познат туристичко спортски 

комплекс, под називом: 

а) Власинско језеро б) Сребрно језеро  в) језеро Перућац 

 

37. Манастир Ђурђеви ступови, подигнут око 1170. године, задужбина је: 

а) краља Стефана Дечанског б) великог жупана Стефана 

Немање 

в) цара Лазара 
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 

38. How old are you? 

а) I have 19 years old б) I have 19 years в) I am 19 years old  

 

39. Do you speak English? 

а) Yes,we do.  б) Yes,we don't. в) Yes,they do.  

 

40. We haven't got _________ money. 

а) a lot б) some в) any  

 

 

 

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 

 

 

 
 

 

 

 

  

 


