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

Добро дошли! 
 
 
 
 
 
 

СЕПТЕМБАР 2016. године  
ТРЕЋИ КОНКУРСНИ РОК 
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 
ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 
 
 

 
1. Ко је написао збирку песама „Градинар“? 
   а) Федерико Гарсија Лорка б) Рабиндранат Тагоре  в) Жак Превер 
 
2. Команда којом се примљена порука електронске поште прослеђује на другу 

адресу гласи: 
   а) Reply б) Reply All в) Forward  
 
3. Светских чуда има: 
   а) 6 б) 7  в) 8 
 
4. Наука о ћелији назива се: 
   а) цитологија  б) патологија в) ембриологија 
 
5. Интерактивни програми су они који: 
   а) се стартују самостално б) дозвољавају кориснику да контролише редослед 

извођења операција  
 
6. Коагулација је: 
   а) разумевање б) сарадња в) згрушавање  
 
7. „Живот и прикљученија“ је аутобиографско дело: 
   а) Светог Саве б) Вука Стефановића Караџића в) Доситеја Обрадовића  
 
8. Знак који се ставља на почетку нотне линије, који одређује референцијалну 

висину једне од пет  нотних линија је: 
   а) бела нота б) кључ  в) црна нота 
 
9. Дело „Покондирена тиква“ написао је: 
   а) Јован Стерија Поповић  б) Радоје Домановић в) Бранислав Нушић 

 
10. Слику „Герника“ насликао је: 
   а) Салвадор Дали б) Пабло Пикасо  в) Франциско Гоја 
 
11. Који је глаголски облик употребљен у речи студирати? 
   а) инфинитив  б) презент в) перфекат 
 
12. Европу и Африку раздваја: 
а) Гибралтарски мореуз  б) Панамски канал в) Суецки канал 
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13. Шта представља понуда? 
а) количину производа 
које су фирме спремне да 
произведу  

б) новчани израз вредности 
робе 

в) потрошњу производа у 
одређеном периоду 

 
14. Куповина и продаја акција се врши: 
а) на берзама  б) у јединицама локалне самоуправе в) у поштама 
 

15. Услужни сектор привреде назива се и: 
а) примарни сектор б) секундарни сектор в) терцијарни сектор  
 

16. Две компоненте економске политике су фискална политика и: 
а) буџетска политика б) монетарна политика  в) политика добити 

 
17. ГДП (Gross Domestic Product) је: 
а) Бруто домаћи производ  б) Платни биланс в) Међународни монетарни фонд 

 
18. Добро које може бити ускладиштено и може пружати услуге не само у години у 

којој је купљено, већ у дужем низу година се назива: 
a) обртна средства б) краткорочно добро в) трајно добро  

 
19. Хиперинфлација је: 

a) екстремно висока инфлација  б) екстремно ниска инфлација 
 

20. Ликвидност представља: 
a) способност предузећа 
да измири своје доспеле 
обавезе  

б) престанак рада предузећа в) профитабилност 
предузећа 

 
21. Транспорт обухвата: 

a) превоз роба и услуга  б) пренос информација в) туристичко путовање 
 

22. Монопол је стање тржишта са: 
а) једним купцем б) једним продавцем  в) више купаца и продаваца 
 

23. Кроз нашу земљу Дунав протиче у дужини од: 
а) 588,6 км  б) 5154,2 км в) 3200 км 
 

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. Музеј наивне уметности, Музеј воштаних фигура, Аква-парк и Зоо-врт се налазе у: 
а) Јагодини  б) Новом Саду в) Крагујевцу 
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26. Тврђава Хисар, Југ Богдан и његових девет Југовића чине историјско и народно 
предање града: 

a) Прокупља  б) Ниша в) Краљева 
 

27. У овом граду рођен је Стеван Стојановић Мокрањац, а историјски га је 
прославио Хајдук Вељко. Који је то град? 

a) Вршац б) Неготин  в) Зрењанин 
 

28. На 40 км од Врања, на реци Пчињи налази се манастир у коме су смештене 
мошти светог Похора. Који је то манастир? 

a) манастир Копорин б) манастир Градац в) манастир Прохор Пчињски  
 

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. Иришки Венац је врх висок 451м на планини: 
а) Авала б) Космај в) Фрушка Гора  
 

31. Бања Горња Трепча позната као Атомска бања налази се у близини града: 
а) Чачак  б) Ужице в) Пожега 

 
32. Делиблатску пешчару између Карпата и Дунава красе, за туристе, интересантне: 
а) камене горе б) пешчане дине  в) дубоке пећине 

 
33. Петроварадинска, Смедеревска, Голубачка, Рамска тврђава се налазе на: 
a) планинским врлетима б) на реци Дунав  в) на мочварном терену 

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

Расина и зове се: 
a) Јужно Поморавље б) Велико Поморавље в) Западно Поморавље  

 
35. Митровац и Калуђерске баре су туристички центри на планини: 
a) Стара планина б) Тара   в) Златар 

 
36. Стопића пећина се налази на територији општине: 
а) Ужице б) Чајетина  в) Бајина Башта 

 
37. Тимок је река у: 
а) Источној Србији   б) Западној Србији в) Јужној Србији 
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 
 

38. That shirt ..................... $ 10. 
а) cost б) costs  в) is costing 

 
39. This was my ................................ holiday! 

а) the most exciting б) more exciting в) most exciting  
 

40. This is the girl ................... I told you about. 
а) which б) who  в) whose 

 
 
 
ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 
 

38. Соседка любит пить горячий ....................   . 
а) кафе б) кофе                             в) каффе 

 
39. Ученики не написали .......................  работу. 

а) домашную б) домашнюю                                   в) домашнуйу 
 

40. Россия самая большая ........................ в мире. 
а) сторана б) земля в) страна  
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