
Висока пословно – техничка 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 2013. године  
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ТЕСТ: ОПШТЕГ ЗНАЊА, НАЦИОНАЛНЕ ГЕОГРАФИЈЕ, 
ЕКОНОМИКЕ И ОРГАНИЗАЦИЈЕ ПОСЛОВНИХ СИСТЕМА И 

ЕНГЛЕСКОГ ИЛИ РУСКОГ ЈЕЗИКА 

1. Атлетска дисциплина маратон се трчи на стази дугој:
а) 42,195 км б) 41 км в) 43 км

2. Документи који садрже текст, фотографије, графике, звук, анимацију, видео 
записе називају се: 

а) мултимедијални б) мултифункцијски

3. Најчувенија изрека француског филозофа Декарта је:
а) Знање је моћ б) Мислим, дакле постојим в) Знам да ништа не знам

4. Француз Жан Шамполион је дешифровао:
а) египатске хијероглифе б) клинасто писмо в) хебрејска слова

5. У истраживачком поступку, узорак који се ради као први примерак је:
а) прототип б) патент в) модел

6. „Божанствену комедију“ написао је:
а) Шекспир б) Хомер в) Данте 

7. Који познати ренесансни уметник је осликао Сикстинску капелу:
а) Микеланђело б) Леонардо да Винчи в) Рафаело

8. Један бајт се састоји од:
а) 12 битова б) 128 битова в) 8 битова 

9. Акустика је наука о :
а) светлости б) звуку в) топлоти

10. Александар Велики је биo владар:
а) Римског царства б) Грчког и Македонског царства в) Месопотамије

11. Шта је правилно  написано?
а) требасмо б) требало би в) требаћу

12. Демократија као облик друштвеног уређења представља владавину:
а) појединца б) народа в) привилегованих

13. Уколико су трошкови већи од прихода предузеће ће исказати:
а) добитак б) губитак в) трошак
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14. Јавно предузеће је предузеће:
а) чије су услуге бесплатне б) које производи робу 

широке потрошње 
в) које производи јавно добро 
или пружа јавну услугу  

15. Баријере уласка предузећа на тржиште су:
а) могућност 
производње 

б) све што онемогућава улазак 
предузећа на тржиште  

в) све што онемогућава излазак 
предузећа из привредне гране 

16. Циљна инфлација је:
а) стопа инфлације за 
прошлу годину 

б) стопа инфлације за 
прошли месец 

в) стопа инфлације коју 
централна банка планира за 
одређени период  

17. Наука која проучава како друштво управља својим ресурсима је:
а) социологија б) психологија в) економија 

18. Председавање Европском Унијом се мења на сваких:
а) 6 месеци б) 15 месеци в) 3 месеца

19. Просечни трошкови су:
а) индиректни трошкови б) трошкови по јединици 

производа или услуга  
в) природни трошкови

20. Правна или физичка лица која испоручују робу купцима, називају се:
а) потрошачи б) акционари в) добављачи 

21. Врста финансијских институција специјализованих за пензионо осигурање 
назива се: 

а) берза б) брокерска кућа в) пензиони фонд 

22. Царина се плаћа приликом:
а) куповине робе у 
продавници 

б) увоза робе на граници в) извоза робе на граници

23. Резерват природе Винатовача је познат по томе што је то:
а) једино станиште 
белоглавог супа 

б) једина прашума у 
Србији   

в) једино станиште мангулице

24. Река Дрина припада:
а) Црноморском сливу б) Јадранском сливу в) Јонском сливу

25. Потпећка пећина се налази на територији општине:
а) Ужице б) Чајетина в) Ваљево
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26. Најзначајнији праисторијски археолошки локалитет у националном парку 
Ђердап је: 

а) Лепенски вир б) Овчарско-кабларска 
клисура 

в) Петроварадин

27. На којој реци се не могу одржавати рафтинг и сплаварење:
а) Тара б) Дунав в) Дрина

28. Млади широм Европе долазе на Петроварадинску трвђаву у Нови Сад поводом 
ког музичког догађаја? 

а) Гитаријада б) Exit в) Beer fest

29. Која ендемска врста четинара расте на Тари?
а) црни бор б) Панчићева оморика в) црни цер

30. Како се зове најатрактивнија, боемска четврт у Београду?
а) Калемегдан б) Топчидер в) Скадарлија

31. Спомен-парк и Музеј у Шумарицама налазе се у:
а) Крагујевцу б) Краљеву в) Крушевцу 

32. Ђавоља варош се налази у близини:
а) Куршумлије б) Ниша в) Прокупља

33. Рамска пешчара, дуга 20 км, простире се близу места: 
а) Вршац    б) Бор в) Рам 

34. Грделичка или Момина клисура је у југоисточној Србији у долини реке:
а) Јужне Мораве б) Велике Мораве                        в) Западне Мораве

35. Спелеологија се бави проучавањем:
а) непроходних шума                   б) пећина и јама в) птица селица

36. Фолклорно наслеђе, традиционална кухиња, гостопримство и срдачност 
домаћина имају примену у: 

а) индустријској производњи                       б) хемијској индустрији           в) туристичкој индустрији

37. Нова Варош је туристички центар планине:
а) Златара б) Таре в) Голије
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ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ ЕНГЛЕСКИ ЈЕЗИК: 

38. Unless he ...............................the work properly, I ...................him for it.
a) has done...will pay б) hasn't done...won't pay в) has done...won't pay

39. I finally managed........................the engine..............., and we continued our trip.
а) to get...started б) getting...started в) to have...starting

40. She ...........................about her holiday in Germany.
а) said me б) said в) told me

ЗА КАНДИДАТЕ КОЈИ ПОЛАЖУ РУСКИ  ЈЕЗИК: 

38. Я разговариваю с товарищем из Москвы .................   .
a) по-русски б) на руском в) русский

39. Студенты занимаются в ........................ .
а) библиотеке б) библиотеки в) библиотеку

40. Мы сидели на скамейке в парке, ......................  книгу.
а) читая б) читайа в) читав


