ЛИСТА ПИТАЊА ЗА ТЕСТИРАЊЕ
ОПШТИХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА:

1. Који је најстарији ћирилични рукопис и најзначајнији споменик српске, односно
српско-словенске писмености:
а) Мирослављево јеванђеље
б) Душанов законик
в) Хиландарски типих

2. Најважнији српски средњовековни правни споменик, проглашен 1349. године и
допуњен 1354. године је:
а) Законоправило Светог Саве
б) Синтагма Матије Властара
в) Номоканон
д) Душанов законик

3. Прва српска влада основана у време Првог српског устанка носила је назив: а)
Државни совјет
б) Врховни совјет
в) Правитељствујушчи совјет
4. Сретење - дан државности Републике Србије слави се 15. и 16. фебруара као дан
сећања на:
а) дан дизања Другог српског устанка у Такову (1815)
б) дан дизања Првог српског устанка у Орашцу (1804) и дан доношења првог устава
Кнежевине Србије – Сретењског устава у Крагујевцу (1835) в) дан доношења
Сретењског устава у Крагујевцу (1835)
5. Народна скупштина је у Србији по први пут постала законодавно тело (добила власт
доношења закона) на основу:
а) Намесничког устава од 1869. године
б) Сретењског устава од 1835. године
в) Устава од 1888. године
6. Кнежевина Србија је добила признање државне независности 1878. године на:
а) Берлинском конгресу
б) Бечком конгресу
в) Париском конгресу
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7. После Балканских ратова (1912-13) читав простор Балкана је ослобођен од
Отоманске империје, а Краљевина Србија је добила територијално проширење на
области тзв. Старе Србије, које су чинила подручја:
а) Косова и Рашке области (Санџака)
б) Македоније, Косова и Рашке области
в) Косова и Метохије
8. 20. јула 1917. године између српске владе и представника Југословенског одбора
(организације сачињене од политичара са простора под влашћу Аустро-Угарске)
потписана је Крфска декларација којом је настала:
a) Држава Словенаца, Хрвата и Срба
b) Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца
c) Унија Срба, Хрвата и Словенаца

11. Важећи Устав Републике Србије донет је:
а) 1990. године
б) 2006. године
в) 2010. године
12. Република Србија је у важећем Уставу дефинисана као:
а) држава српског народа
б) држава свих грађана који у њој живе
в) држава српског народа и свих грађана који у њој живе
13. После Устава, највиши општи правни акти су:
а) закони
б) потврђени међународни уговори
в) уредбе Владе
14. Законе доноси:
а) Народна скупштина
б) Влада
в) председник Републике
15. Пре ступања на снагу, закони се морају објавити:
а) на сајту Народне скупштине
б) у „Службеном гласнику Републике Србије“
в) у јавним средствима обавештавања

16. О несагласности закона са Уставом, као и подзаконских аката са законом, одлучује:
а) Народна скупштина
б) Врховни и сваки други суд пред којим се то питање постави
в) Уставни суд

2

17. Подзаконски и други општи акти у Републици Србији морају бити у сагласности са: а)
Уставом
б) Уставом, законом, потврђеним међународним уговором и општеприхваћеним
начелима међународног права в) Другим уредбама
18. У Републици Србији је у службеној употреби:
а) српски језик и ћирилично писмо
б) српски језик и ћирилично писмо, а латинично писмо у складу са законом
в) српски језик и ћирилично писмо, као и језици и писма националних мањина у
складу са законом
19. Владавина права најпре значи:
а) првенство права у односу на политику
б) повиновање свих органа власти праву
в) обавезу органа управе да се потчињавају законодавцу и Влади
20. Референдум и народна иницијатива као облици непосредног учешћа грађана у вршењу
власти могући су:
а) само на државном нивоу
б) на државном, покрајинском и локалном нивоу
в) само на локалном (општинском и градском нивоу)

21. Пред органима управе могу да самостално предузимају процесне радње лица која:
a. пословно способна (способност самосталног одлучивања о својим правима и
обавезама) што се стиче пунолетством
b. лица старија од 16 година
22. Пословна способност (способност самосталног одлучивања о својим правима и
обавезама) стиче се пунолетством. Лица која су пунолетна могу у поступку пред
органима управе да самостално предузимају процесне радње, изузев када им је
пословна способност одузета или ограничена:
а) одлуком надлежног суда
б) одлуком надлежног центра за социјални рад
в) одлуком надлежног општинског органа управе

23. Најнижи суд опште надлежности у Републици Србији јесте:
а) основни суд
б) општински суд
в) прекршајни суд
24. Најважнији европски документ о људским правима јесте:
а) Декларација о људским правима
б) Европска конвенција за заштиту људских права и основних слобода
в) Европска социјална повеља
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25. Два кључна системска закона о државној управи у Републици Србији су:
а) Закон о локалној самоуправи и Закон о државној управи
б) Закон о државној управи и Закон о државним службеницима
в) Закон о државним службеницима и Закон о платама државних службеника и
намештеника
26. Прве политичке странке у Србији званично се оснивају почев од:
а) краја 18. века
б) средине 19. века
в) на почетку 20. века

27. Чланови политичких странака не могу бити:
а) судије, јавни тужиоци, судије Уставног суда, Заштитник грађана, припадници
полиције и војске, као и друга лица за која то одреди закон
б) судије и јавни тужиоци
в) сви носиоци јавних функција

28. Систем организације власти у Републици Србији (одређује се према односима између
носилаца законодавне и извршне власти) припада типу:
а) полупредседничког система
б) парламентарног система
в) председничког система

29. Републику Србију представља у земљи и иностранству:
а) председник Владе
б) председник Републике
в) председник Владе и председник Републике
30. Спољну и унутрашњу политику Републике Србије утврђује и води:
а) Влада
б) Народна скупштина
в) председник Републике
31. Једно од најлепших дела српског и европског средњовековног сликарства јесте фреска
Бели анђео која се налази у манастиру:
а) Студеница
б) Милешева
в) Сопоћани
32. Први министар (попечитељ) просвете у Србији (1811) био је просветитељ и највећи
српски књижевник 18. века, чије је име:
а) Иван Југовић
б) Димитрије (Доситеј) Обрадовић
в) Димитрије Давидовић
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33. Творац је првог српског речника, објављеног 1818. године у Бечу је:
а) Вук Караџић
б) Доситеј Обрадовић
в) Његош
34. Прва виша школа у Србији био је Лицеј (Лицеум Књажества сербског), основан у
Крагујевцу 1838. године, а у првим годинама његовог рада међу професорима био је и
један професор права који је познатији као књижевник (комедиограф). Његово име је:
а) Јован Стерија Поповић
б) Матија Бан
в) Сима Милутиновић Сарајлија
35. Добитник Нобелове награде за књижевност Иво Андрић написао је, поред других, и
следећа дела:
а) „Госпођица“ и „Јелена, жена које нема“
б) „Тврђава“ и „Дјевојка црвене косе“
в) „Башта сљезове боје“ и „Приче о Нику“
36. Стеван Мокрањац, један од најпознатијих српских композитора, компоновао је:
а) Марш на Дрину
б) Руковети
в) Малу ноћну музику
37. Надежда Петровић била је једна од првих Српкиња која се бавила:
а) медицином
б) филозофијом
в) сликарством
38. Бен Акиба је псеудоним једног од наведених писаца, и то:
а) Бранислава Нушића
б) Бранка Ћопића
в) Лазе Костића
39. Монетарну политику и политику курса динара води:
а) Влада
б) Народна банка Србије
в) свака пословна банка

40. Ако су приходи буџета већи од расхода, вишак средстава назива се:
а) буџетски дефицит
б) буџетски суфицит
в) буџетски оптимум
41. Највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији је:
а) Народна банка Србије
б) Државна ревизорска институција
в) Народна скупштина
5

42. Појам „јавне службе“ обухвата:
а) службе и државне органе који пружају јавне услуге
б) јавне установе, јавна предузећа и друге облике организовања
в) агенције и посебне организације
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