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Желимо Вам добре резултате на тесту и успешно студирање на 

нашој Академији. 

Добро дошли! 

 

ЈУН 2021. године 
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 

ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 
 

 

1. Фреска „Бели анђео“ налази се у манастиру: 

а)  Милешева  б) Студеница в) Жича 

 

2. Како се зове пренос података са мрежног сервера на кориснички рачунар? 

а) SEARCH б) BROWSE в) DOWNLOAD  

 

3. Збирку песама „Тражим помиловање“ написала је: 

а) Мира Алечковић б) Исидора Секулић в) Десанка Максимовић   

 

4. Хардверска компонента рачунара која извршава наредбе програма и која 

процесира податке назива се: 

а)  монитор б) тастатура в) централни процесор  

 

5. Јохан Себастијан Бах (1685-1750) је: 

а) најизразитији представник 

ренесансе 

 б) најизразитији 

представник барока  

в) први прави бечки 

романтичар 

 

6. Људски организам се састоји од: 

а) више милијарди ћелија  б) више милиона ћелија в) више хиљада ћелија 

 

7. Дело Бранка Ћопића „Башта сљезове боје“ је: 

а) збирка песама б) збирка приповедака  в) роман 

 

8. Ком правцу припадају сликари Моне, Писаро и Реноар? 

а) импресионизму  б) реализму в) романтизму 
 

9. Највећи континент на земљи је: 

а)  Азија  б) Африка  в) Европа 
 

10. Оснивач високошколског образовања у Србији је: 

а) Јован Стерија Поповић б) Доситеј Обрадовић  в) Бранислав Нушић 
 

11. Цар Душан је запамћен и као: 

а) Душан Силни  б) Душан Храбри в) Душан Нејаки 
 

12. Колико врста речи постоји у српском језику? 

а) осам б) десет  в) дванаест 
 

13. Ко је носилац процеса друштвене репродукције и привређивања? 

а) држава б) предузећа  в) локалне заједнице 
 

14. Куповина и продаја акција се врши: 

а) на берзама  б) у јединицама локалне 

самоуправе 

в) у поштама 
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15. На финансијском тржишту се тргује: 

а) робом б) хартијама од вредности и капиталом  в) услугама 
 

16. Према начину спровођења мере аграрне политике могу бити директне и: 

а) индиректне  б) присилне в) добровољне 
 

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

а) друштвени производ по 

становнику 

б) стопа писмености  в) степен запослености 

 

18. Институција чији је задатак да надгледа банкарски систем и регулише количину 

новца у привреди је: 

а) пословна банка б) централна банка  в) Министарство финансија 
 

19. Монопсон је стање тржишта са: 

а) једним купцем  б) једним продавацем в) више купаца и више 

продаваца 
 

20. Приватизација представља: 

а) процес претварања 

приватне имовине у 

државну имовину 

б) процес претварања приватне 

имовине у друштвену имовину 

в) процес претварања државне 

(и друштвене) имовине у 

приватну имовину  
 

21. Девизни курс је: 

а) цена стране валуте 

изражена у домаћем новцу  

б) незванични курс између 

валута 

в) однос између роба и корпе 

валута 
 

22. Продаја или препродаја кријумчарене робе (украдене или илегално унешене из 

иностранства) је: 

а) трговина б) монопол в) шверц  

   

23. Туристичка манифестација на Дивчибарама, чији је повод распрострањена биљка 

у тој области, носи назив: 

а) Бели нарцис  б) Дисово пролеће  в) Дринска регата 

 

24. Стари називи овог града су Cusum, Neoplanta, зову га и “Српска Атина”. Данас је 

то културни, привредни и туристички центар на Дунаву. Реч је о: 

а) Новом Саду  б) Београду  в) Смедереву 

 

25. У Костолцу код Пожаревца налази се један од најатрактивнијих археолошких 

локалитета из римског периода. Зове се: 

а) Виминацијум  б) Лепенски вир в) Ћеле кула 

 

26. Музеј наивне уметности, Музеј воштаних фигура, Аква-парк и Зоо-врт се налазе у: 

а) Јагодини  б) Новом Саду в) Крагујевцу 

 

27. Највећа пловна река Србије је: 

а) Јужна Морава б) Дунав  в) Ђетиња 

 

28. Срем, Банат и Бачка су географске регије: 

а) Панонске низије   б) Подунавља в) Неготинске крајине 
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29. Планине Тара, Златибор, Златар, Јавор, Мучањ, Муртеница, Јелица, Чемерно и 

Голија су део: 

а) Динарског предела  б) Карпатско-балканског 

предела 

в) Родопског предела 

 

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

града: 

а) Смедеревa б) Шапца в) Ваљева  

 

31. Овчарско-кабларска клисура је у долини реке: 

a) Јужне Мораве б) Велике Мораве в) Западне Мораве  

 

32. Кањон реке Јерме је један од најживописнијих кањона у Србији, на 30 км удаљен 

од града: 

a) Ниша б) Димитровграда в) Пирота 

 

33. Делиблатску пешчару између Карпата и Дунава красе, за туристе, интересантне: 

a) камене горе б) пешчане дине  в) дубоке пећине 

 

34. Сребрно језеро се налази у близини: 

a) Великог Градишта  б) Ћуприје в) Алексинца 

 

35. Ово подручје обухвата долину Западне Мораве са рекама Скрапеж, Ђетиња и 

Расина и зове се: 

a) Јужно Поморавље б) Велико Поморавље в) Западно Поморавље  

 

36. Планински врхови Торник и Чигота се налазе на: 

a) Руднику б) Златибору в) Тари  

 

37. Стопића пећина се налази на територији општине: 

a) Ужица б) Чајетинe  в) Бајинe Баште 
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

 

38. Соседка любит пить горячий ....................   . 

а) кафе б) кофе  в) каффе 

 

39. Преподаватель обратился .....................   . 

а) студенту  б) студенте в) студентом 

 

40. Мои ................... учатся на факультете. 

а) друзья  б) друзя в) други 

 

 

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 

 

38. …………… file you are looking for is on the table. 

а) A б) – в) The  

 

39. Who is …………….. best computer operator in your company? 

а) an б) the  в) – 

 

40. Where are Mary and Jim?  - They are at the ………………… . 

а) doctor б) doctors в) doctor’s  

 

 

 

 
 

 
 

 
 


