БАЗА ПИТАЊА - ОПШТЕ КОМПЕТЕНЦИЈЕ
ОРГАНИЗАЦИЈА И РАД ДРЖАВНИХ ОРГАНА РС

1. Пун назив наше државе је:
А) Савезна република Југославија
Б) Република Србија
В) Федеративна република Србија
2. Важећи Устав Републике Србије донет је:
А) 1990.године
Б) 1999.године
В) 2006.године
3. Законе доноси:
А) Народна скупштина
Б) Влада
В) председник Републике
4. Пре ступања на снагу, закони се морају објавити:
А) на сајту Народне скупштине
Б) у ''Службеном гласнику'' Републике Србије
В) у дневној штампи
5. Када у истој области постоји општи закон (lex generalis) и посебан закон (lex
specialis), најпре ће се применити:
А) општи закон (lex generalis)
Б) посебан закон (lex specialis)
В) ниједан
6. О несагласности закона са Уставом, као и подзаконских аката са законом,
одлучује:
А) Народна скупштина
Б) Сваки суд пред којим се то питање постави
В) Уставни суд
7. 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
8. У Републици Србији у службеној употреби је:
А) српски језик и ћирилично писмо
Б) српски језик и латинично писмо
В) српски језик и ћирилично писмо, као и језици и писма националних мањина у
складу са законом
9. Најнижи суд опште надлежности у Републици Србије је:
А) основни суд
Б) општински суд
В) прекршајни суд
10. Изборно право подразумева:
А) право сваког држављанина РС да бира
Б) право сваког држављанина РС да буде биран
В) право сваког држављанина РС да бира и да буде биран
11. Републику Србију представља у земљи и иностранству:
А) председник Владе
Б) председник Републике
В) градоначелник главног града
12. Монетарну политику и политику курса динара води:
А) Влада
Б) Народна банка Србије
В) Министарство финансија
13. Ако су приходи мањи од расхода, мањак средстава назива се:
А) буџетски дефицит
Б) буџетски суфицит
В) буџетски оптимум
14. Приватизација значи:
А) процес претварања друштвене и јавне својине у приватну својину
Б) поступак продаје имовине приватних лица
В) поступак продаје непокретности на лицитацији
15. Права и дужности државних службеника регулисана су:
А) Законом о судијама

Б) Законом о државној управи
В) Законом о државним службеницима
16. Податке о непокретностима и власницима над непокретностима води:
А) Историјски архив
Б) Републички геодетски завод Служба за катастар непокретности
В) Народна библиотека
17. Примери јавних исправа су:
А) уговори, пословне књиге
Б) лекарско уверење
В) уверење о неосуђиваности, уверење о невођењу кривичног поступка
18. За представљање суда, правилан и благовремен рад сваког појединачног суда и
за руковођење судском управом одговоран је:
А) секретар суда
Б) председник суда
В) управитељ писарнице
19. Неправноснажну судску одлуку може, по окончању жалбеног поступка,
потврдити, преиначити или укинути следећи орган:
А) надлежни другостепени суд
Б) председник републике
В) скупштина општине
20. За заштиту имовинских права и интереса Републике Србије и, с тим у вези, за
заступање органа државне управе надлежно је:
А) Државно правобранилаштво
Б) Републичко јавно тужилаштво
В) Министарство правде
21. Радна места у државном органу, потребан број државних службеника на сваком
радном месту, услови за рад на сваком радном месту и потребне компетенције за
обављање послова појединог радног места уређују се:
А) Правилником о унутрашњом уређењу и систематизацији радних места у
државном органу
Б) Годишњим распоредом послова
В) уговором о раду
22. Матичар:
А) издаје изводе из матичних књига

Б) издаје уверења о неосуђиваности
В) врши оверу преписа и рукописа
23. У односу на државне службенике начело политичке неутралности им забрањује:
А) да буду чланови политичких странака
Б) да на раду изражавају и заступају своја политичка уверења
В) да имају политичка уверења
24. Приликом запошљавања у државни орган кандидатима су под једнаким
условима доступна сва радна места, а избор кандидата зависи од:
А) личне и радне биографије
Б) оствареног успеха на школовању
В) извршене провере компетенција потребних за делотворно вршење послова у
државном органу
25. У погледу стручног усавршавања, државни службеник има:
А) право да се стручно усавршава
Б) дужност да се стручно усавршава
В) право и дужност да се стручно усавршава
26. Послодавац државних службеника је Република Србија, а у њено име права и
дужности послодавца врши:
А) Влада
Б) руководилац државног органа
В) Народна скупштина
27. Радно места записничара, као државног службеника са најмање средњом
стручном спремом, према Закону о државним службеницима спада у звање:
А) референта
Б) намештеник IV врсте
В) самостални саветник
28. Закон о државним службеницима утврђује одређени број права државних
службеника, а поред тих права, државни службеници имају и друга права која се
утврђују:
А) општим прописима о раду и Посебним колективним уговором за државне
органе
Б) Правилником о организацији и систематизацији радних места
В) уредбом Владе
29. Дневни одмор запослених у суду (пауза) траје:

А) 30 минута
Б) 60 минута
В) запослени нема право на дневни одмор
30. Државни службеници:
А) немају право на штрајк
Б) имају право на штрајк
В) имају право на штрајк, уз обавезу обезбеђења минимума процеса рада
31. Непоштовање радног времена и прописаних правила понашања у државном
органу представља:
А) повреду радних дужности за коју се може изрећи дисциплинска казна
Б) повреду угледа органа
В) некажњиву повреду радне дисциплине
32. Повреде дужности из радног односа могу бити лакше и :
А) теже
Б) веће
В) средње
33. Да ли Закон о заштити узбуњивача пружа заштиту државном службенику који
указује на кршење прописа о сукобу интереса и спречавању корупције:
А) да
Б) не
34. Пословна способност (способност самосталног одлучивања лица о својим
правима и обавезама) стиче се пунолетством: Пунолетна лица могу пред
државним органима и органима управе самостално предузимати процесне радње
осим кад им је пословна способност одузета:
А) одлуком надлежног суда
Б) одлуком надлежног Центра за социјални рад
В) одлуком матичара
35. Одлуке о стављању под старатељство и о постављању привременог старатеља
доноси:
А) матичар
Б) Центар за социјални рад
В) надлежна медицинска установа
36. Највиши суд у Републици Србији је:
А) Врховни суд
Б) Врховни касациони суд
В) Апелациони суд у Београду

37. Судови опште надлежности су:
А) основни и прекршајни судови
Б) основни и виши судови
В) основни и виши судови, апелациони судови и Врховни касациони суд
38. Када орган управе не донесе никакво решење у законском року или о њему не
обавести странку, а поступак је покренут захтевом странке, та ситуација се
назива:
А) ''ћутање администрације''
Б) ''пропуштање рока''
В) ''немар управе''
39. Примена електронских средстава у обављању послова органа државне управе
означава се скраћеницом:
А) е-управа
Б) информатичка управа
В) е-влада
40. Судије бира:
А) Народна скупштина, на предлог Високог савета судства
Б) председник суда
В) председник Републике
41. Независан државни орган који штити права грађана и контролише рад органа
државне управе, органа надлежног за правну заштиту имовинских права и
интереса Републике Србије, као и других органа и организација, предузећа и
установа којима су поверена јавна овлашћења назива се:
А) Заштитник грађана
Б) адвокат
В) Повереник за информације од јавног значаја
42. Независан и самосталан орган који обезбеђује и гарантује независност и
самосталност судова и судија назива се:
А) Високи савет судства
Б) Врховни касациони суд
В) министарство правде
43. Јединице локалне самоуправе су:
А) месне заједнице и насеља
Б) општине, градови и град Београд
В) села и градови
44. Прописе и друге опште акте општине доноси :
А) скупштина општине
Б) председник општине
В) градоначелник

45. Скупштину општине чине:
А) народни посланици
Б) одборници
В) сви грађани општине
46. Гоњење учинилаца кривичних дела је основна дужност:
А) јавног тужиоца
Б) полицијске управе
В) државног правобраниоца
47. Запослени у државним органима могу бити:
А) државни службеници
Б) намештеници
В) државни службеници и намештеници
48. Државни службеник има право жалбе на решење којим се одлучује о његовим
правима и дужностима и то:
А) на свако такво решење
Б) на свако такво решење, осим када је жалба законом изричито искључена
В) искључиво када је решењем одлучено негативно по државног службеника
49. Као државни службеник не може се запослити лице:
А) које има одређени инвалидитет
Б) које је припадник националне мањине
В) коме је престао радни однос у државном органу због теже повреде радне
дужности или је осуђивано на казну затвора у трајању дужем од 6 месеци
50. У погледу одевања, судско особље:
А) је дужно да носи посебну службену одећу која се носи искључиво током
радног времена
Б) нема било какву обавезу у погледу одевања
В) нема дужност ношења посебне службене одеће, али је дужно да се одева
прикладно, на начин којим се чува углед суда и лично достојанство

