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1. Највиши правни акт у Републици Србији је: 

А) Устав 
Б) закон 
Ц) уредба 

 
2. Влада Републике Србије доноси: 

А) Устав 
Б) закон 
Ц) Уредбу 

 
3. Законодавну власт у Републици Србији врши: 

А) председник Републике 
Б) председник Владе 
Ц) Народна скупштина Републике Србије 

 
4. Извршну власт у Републици Србији врши: 

А) председник Републике 
Б) Влада Републике Србије 
Ц) Народна скупштина 

 
5. Народну скупштину Републике Србије чини: 

А) 250 народних посланика 
Б) 270 народних посланика 
Ц) 300 народних посланика 

 
6. Подела власти врши се на: 

А) полицију, војску, правосуђе 
Б) законодавну, извршну и судску 
Ц) председника Владе, министре и државне секретаре 

 
7. Носиоци суверености су: 

А) државни органи 
Б) политичке организације 
Ц) грађани 

 
8. Химна Републике Србије је: 

А) „Марш на Дрину“ 
Б) „Боже правде“ 
Ц) „Востани Сербие“ 

 
9. У Републици Србији Војском командује: 

А) председник Републике 
Б) председник Владе 
Ц) министар одбране 

 
10. Мандат председника Републике Србије траје: 

А) четири године 
Б) пет година 
Ц) седам година 
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11. Председник Републике Србије подноси оставку: 

А) председнику Владе 
Б) председнику Народне скупштине 
Ц) председнику Уставног суда 

 
12. Први документ којим се на међународном плану свеобухватно гарантују људска 

права и слободе је: 
А) Декларација о правима радног и експлоатисаног народа 
Б) Међународни пакт о економским, социјалним и културним правима УН 
Ц) Универзална декларација о правима човека УН 

 
13. Француска буржоаска револуција започела је: 

А) у јулу 1769. године 
Б) у јулу 1779. године 
Ц) у јулу 1789. године 

 
14. Устави се називају „крутим“ или  „чврстим“ због: 

А) сложености поступка за усвајање и промену устава 
Б) обичног, редовног поступка за усвајање и промену као код закона 
Ц) тврдог коричења текста устава 

 
15. Устави се називају „меким“ због: 

А) сложености поступка за усвајање и промену устава 
Б) обичног, редовног поступка за усвајање и промену као код закона 
Ц) меког коричења текста устава 

 
16. Душанов законик донет је: 

А) 1319. године 
Б) 1349. године 
Ц) 1389. године 

 
17. Закони и сви други општи акти у Републици Србији: 

А) обавезно се објављују пре ступања на снагу 
Б) не објављују се пре ступања на снагу 
Ц) објављују се само ако државни органи процене да је то неопходно 

 
18. Закони и сви други опти акти у Републици Србији имају повратно дејство: 

А) обавезно увек 
Б) само изузетно 
Ц) никада 

 
19. Ратно стање у Републици Србији проглашава: 

А) председник Републике 
Б) Народна скупштина 
Ц) председник Владе 
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20. Ванредно стање у Републици Србији проглашава: 

А) председник Републике 
Б) Народна скупштина 
Ц) председник Владе 

 
21. За време ратног или ванредног стања у Републици Србији: 

А) дозвољена су одступања од људских и мањинских права зајемчених 
Уставом, и то само у обиму у којем је то неопходно 

Б) нису дозвољена одступања од људских и мањинских права зајемчених 
Уставом 

Ц) људска и мањинска права зајемчена Уставом се укидају 
 
22. О промени Устава Републике Србије одлучује: 

А) Влада Републике Србије 
Б) председник Републике 
Ц) Народна скупштина 

 
23. Демократија је: 

А) политички систем у коме влада воља већине 
Б) политички систем у коме влада воља мањине 
Ц) политички систем у коме нико не влада 

 
24. У представничкој (посредној) демократији: 

А) грађани изражавају своју политичку вољу преко слободно изабраних 
представника 

Б) грађани изражавају своју политичку вољу непосредно 
Ц) грађани су онемогућени да изразе своју полтичку вољу 

 
25. Аутократија је: 

А) владавина грађана 
Б) владавина најширих народних маса 
Ц) владавина појединца или мале групе људи 

 
26. Унитарна (проста) држава у своме саставу: 

А) има више федералних јединица 
Б) има више конфедералних јединица 
Ц) нема федералних ни конфедералних јединица 

 
27. Активно бирачко право је: 

А) право грађанина да на изборима слободно бира кандидата или изборну 
листу коју жели 

Б) право грађанина да на изборима буде биран за све јавне и државне 
функције 

Ц) право грађанина да гласа или да не гласа на изборима 
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28. Пасивно бирачко право је: 

А) право грађанина да на изборима слободно бира кандидата или изборну 
листу коју жели 

Б) право грађанина да на изборима буде биран за све јавне и државне 
функције 

Ц) право грађанина да гласа или да не гласа на изборима 
 
29. Устав Републике Србије дефинише као основну јединицу локалне самоуправе: 

А) месну заједницу 
Б) општину 
Ц) округ 

 
30. Скупштину општине чине: 

А) скупштинари 
Б) посланици 
Ц) одборници 

 
 


