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Желимо Вам добре резултате на тесту и успешно студирање у нашој 
школи. 

Добро дошли ! 

ЈУЛ 2014. године  
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 
ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

1. Масти су:
а) једињења б) смеше в) раствори

2. USB прикључак користимо за:
а) пренос података б) повезивање монитора в) међусобно повезивање 

рачунара 

3. Екстензија JPG је екстензија за:
а) слику б) аудио фајл в) видео фајл

4. Борба Дон Кихота са ветрењачама постала је симбол:
а) велике победе б) узалудне борбе в) тешког пораза

5. Зачетник сатиричне приповетке у српској књижевности је
а) Милован Глишић б) Радоје Домановић в) Стеван Сремац

6. Радња опере „Кармен“ одвија се у:
а) Мароку б) Италији в) Шпанији

7. Најмногобројнија група животиња на Земљи су:
а) рибе б) сисари в) инсекти

8. Назив галаксије у којој се налази Сунчев систем и планета Земља је:
а) Пут светлости б) Млечни пут в) Алфа квадрант

9. Које је највеће европско острво?
а) Сицилија б) Велика Британија в) Крит

10. Колико је потребно Месецу да обиђе око Сунца:
а) 1 дан б) 1 месец в) 1 година

11. Који од наведених придева има неправилан облик компаратива?
а) паметан б) леп в) добар

12. Које године је Аустро-Угарска прогласила анексију Босне и Херцеговине?
а) 1908. б) 1914. в) 1939.

13. Ако је нечија кућа под “хипотеком”, то значи:
а) да кућа још није довршена б) да кућа служи као залог 

за позајмљени новац   
в) да се кућа продаје због 
дугова 
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14. Кашњење у испуњењу уговорних обавеза, назива се:
а) доцња б) ауторско право в) наплата

15. Пословну политику предузећа уређује:
а) потрошач б) радници в) управљачки врх предузећа

16. Вирман је:
а) документ за безготовинско 
плаћање  

б) акција в) обвезница

17. Привредна делатност за промет робе, коју обавља засебно организована предузећа и 
радње, као и физичка лица, назива се: 

а) трговина б) производња в) шпедиција

18. Накнада за услуге, најчешће у посредничким пословима, која се обрачунава у 
одређеном проценту од вредности обављеног посла, назива се: 

а) амортизација б) ревизија в) провизија

19. Колико износи општа стопа Пореза на додату вредност у Србији (ПДВ-а)?
a) 20% б) 15% в) 18%

20. Профитна стопа је показатељ:
a) ликвидности б) рентабилности в) солвентности

21. У оквиру 4П маркетинг микса Place представља:
a) производ б) промоцију в) канале дистрибуције

22. Шта јесте макроекономски агрегат?
а) друштвени бруто 
поизвод  

б) добит фирме в) месечна набавка трговинског 
предузећа 

23. Који од следећих граничних прелаза није гранични прелаз према Мађарској?
а) Келебија б) Котроман в) Хоргош

24. Која планина није национални парк?
а) Тара б) Златар в) Фрушка гора

25. Река Увац је позната, поред меандара, и по леглу највеће колоније:
а) белоглавог супа б) степског сокола в) орла крсташа

26. Надомак Лознице, у Тршићу, рођен је:
а) Бранко Радичевић б) Вук Стефановић 

Караџић  
в) Доситеј Обрадовић
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27. Туристичка манифестација “Чобански дани” се организује у:
а) Косјерићу б) Тршићу в) Мокрој Гори

28. Позната скулптура етрурске уметности “Капитолска вучица” доји осниваче Рима:
а) Цезара и Октавијана б)Ромула и Рема в) Нерона и Калигулу

29. Како се зове туристичка манифестација, јединствен етно-фест у Гучи?
а) Драгачевски сабор трубача б) Еxit в) БЕМУС

30. Који се познати манастир налази код Пријепоља?
а) манастир Милешева б) манастир Рача в) манастир Високи Дечани

31. Сталактити, сталагмити, стубови, слапови, саливи, канали и травертинске каде део 
су: 

а) пећина б) кањона в) клисура

32. Средњевековно утврђење Маглич и манастир Жича налазе се у долини реке:
а) Рзав б) Ибар в) Расина

33. Између планина Ртањ и Озрен налази се бања:
а) Врњачка бања                                            б) Сокобања в) Нишка бања

34. Ужички град, стара тврђава у Ужицу, потиче из:
а) праисторије    б) средњег века в) римског периода  

35. Браничево обухвата плодне алувијалне равни и побрђа око доњег тока реке:
а) Дунав                                                             б) Пек в) Млаве

36. Златарско језеро је вештачко језеро у долини реке:
а) Сава                                                    б) Увац в) Пек

37. Највиши врх Старе планине је:
а) Миџор б) Бабин зуб                                  в) Цвијићев врх
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

38. Don’t forget your umbrella! It …………………. again.
а) rained б) has rained в) is raining

39. What did you buy yesterday? - I …………….. several books.
а) bought б) have bought в) will buy

40. What …………………… this afternoon?
а) do you do б) you are doing в) are you doing

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 

38. Байкал самое большое ........................ в мире.
а) езеро б) озеро в) море

39. Я могу читать книги на .........................языке.
а) странном б) иностранном в) чужом

40. Как твоя фамилия?
а) большая б)  хорошо в) .......................... .


