
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛИСТА ПИТАЊА ЗА ТЕСТИРАЊЕ 
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1. Прва српска влада основана у време Првог српског устанка носила је  назив: 

      а) Државни совјет 

      б)Врховни совјет 

      в) Правитељствујушчи совјет 

 

2. 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.године) 

в) дан доношења Сретењскго устава у Крагујевцу (1835) 

 

3. Кнежевина Србија је добила признање државне независности 1878.године на: 

а) Берлинском конгресу 

б) Бечком конгресу 

в) Париском конгресу  

 

4. Потписом Крфске декларације 20.07.1917.године настала је: 

а) Држава Словенаца, Хрвата и Срба, 

б) Краљевина Срба, Хрвата и Словенаца 

в) Унија Срба, Хрвата и Словенаца 

 

5. Важећи Устав Републике Србије донет је: 

а) 1990.године 

б) 2006.године 

в) 2010.године 

 

6. Република Србија у важећем Уставу дефинисана је као: 

а) држава српског народа 

б)држава свих грађана који у њој живе, 

в)држава српског народа и свих грађана који у њој живе 

  

7. Законе доноси 



     

а) Народна скупштина 

б)Влада 

в)председник Републике 

 

8. Пре ступања на снагу, закони се морају објавити: 

а) на сајту Народне  скупштине 

б) у “Службеном гласнику Републике Србије” 

в)у јавним средствима обавештавања 

 

       9.Када у истој   области постоји општи закон (lex generalis) и посебан закон (lex 

specialis), најпре ће се применити: 

          а) општи закон јер је системског карактера 

          б) посебан закон 

          в) ниједан 

 

10. О несагласности закона са Уставом, као и подзаконских аката са законом, 

одлучује: 

а) народна скупштина 

б) Врховни суд и сваки суд пред којим се то питање постави 

в) Уставни суд 

        

11. 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 

 

12. У Републици Србији у службеној употреби је: 

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  

 

     13.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 

 

14 Пословна способност стиче се пунолетством ( способност самосталног 

одлучивања о својим правима и обавезама). Лица која су пунолетна могу у 

поступку пред органима управе и државним органима 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 органа управе 

 

15 Најнижи суд опште надлежности у Републици Србији је 

а) основни суд 

б) општински суд 

в) судска јединица основног суда 

 

16 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 

 

17 Грађанин Републике Србије може се обратити Европском суду за људска права 

ради заштите свог права након што: 

а) искористи сва правна средства за заштиту пред домаћим судовима, 

б) искористи сва правна средства за заштиту пред домаћим органима 

укуључујући и уставну жалбу пред Уставним судом   

 

18 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 



     

 

       19. Политички плурализам (вишестраначје) поново је уведен у Републици Србији: 

             а) 1992.године 

             б) 1990.године 

             в) 2000.године 

 

20 .Лица са бирачким правом која се налазе на издржавању казне затвора: 

      а) имају право да гласају на парламентарним, председничким и локалним  

           изборима 

      б) имају право да гласају само на локалним изборима 

      в) немају право да гласају док су у затвору 

 

21. Систем организације власти у Републици Србији припада типу: 

       а) полупредседничког система 

       б)парламентарног система 

       в)председничког система 

      

      22. Републику Србију представља у земљи и иностранству: 

            а) председник Владе 

            б) председник Републике 

            б) преседник Владе и председник Републике 

 

      23. Спољну и унутрашњу политику Републике Србије утврђује и води: 

            а) Влада 

            б) Народна скупштина 

            в) председник Републике 

  

     24. Једно од најлепших дела српског и европског средњевековног сликарства јесте     

            фреска Бели анђео која се налази у манастиру 

            а) Студеница 

             б) Милешева 

             в) Сопоћани 

 

     25. Творац првог српског речника објављеног 1818 године у Бечу је 



     

            а) Вук Караџић 

            б) Доситеј Обрадовић 

            в) Димитрије Давидовић 

 

      26. Добитник Нобелове награде за књижевност Иво Андрић написао је, поред 

            других, и следећа дела  

            а) “Башта сљезове боје и “Приче о Нику” 

            б) “Госпођица” и “Јелена, жена које нема” 

            в) “Тврђава” и “Девојка црвене косе”  

 

27. Надежда Петровић била је једна од првих Српкиња која се бавила: 

        а) медицином 

        б) филозофијом 

        в) сликарством 

 

28. Бен Акиба је псеудоним: 

       а) Бранислава Нушића 

       б) Бранка Ћопића 

       в) Лазе Костића 

 

29. Најстарија српска књижевна, културна и научна институција Матица српска 

      налази се у: 

        а) Сремским Карловцима 

        б) Новом Саду 

        в) Београду 

 

30. Скраћеница БДП значи: 

       а) бруто национални доходак 

       б) бруто домаћи производ 

       в) бруто друштвени производ 

 

31. Монетарну политику и политику курса динара води 

       а) Влада 

       б) Народна банка Србије 



     

       в) Министарство финансија  

 

32. Чији се лик налази на новчаници од 1.000 динара: 

      а) Милутин Миланковић 

       б) Никола Тесла 

       в) Ђорђе Вајферт 

 

33. На природним богатствима странци могу стећи 

       а) право својине 

        б)право коришћења и располагања 

        в) право концесије 

 

34.Ако су приходи буџета већи од расхода, вишак средстава назива се: 

      а) буџетски дефицит 

      б) буџетски суфицит 

      в) буџетски оптимум 

 

35. Највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији је : 

     а) Народна банка Србије 

    б) Државна ревизорска институција 

    в) Народна скупштина 

 

36. 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  

 

37. Приватизација значи: 

   а) процес претварања друштвене и јавне својине у приватну својину 

   б) процес продаје средстава из јавне својине приватним лицима  

   в) поступак продаје непокретности на лицитацији 

 

38. Поступак јавних набавки дужни су да спроводе: 

    а) сви државни органи 



     

    б) сви корисници јавних средстава 

    в) сви органи  власти 

 

39. Предмет јавних набавки су: 

     а) добра, услуге и уступање радова 

    б) покретне и непокретне ствари   

    в) куповина, лизинг и закуп добара 

 

40. У поступку експропријације остварује се: 

      а) продаја непокретности у јавној својини 

     б) продаја непокретности у приватној својини 

     в) принудно претварање приватне у јавну својину, уз правичну накнаду 

 

41. Компјутерске услуге чине значајнију ставку у  нашем извозу од извоза кукуруза,  

      воћа и дувана: 

       а) тачно  

       б) нетачно  

 

42. Највеће поплаве у Републици Србији у новијој историји догодиле су се : 

     а) маја месеца 1978.године 

     б) маја месеца 2014.године 

     в) маја месеца 2010.године 

 

 43. Највише инвестиција  у Србији од 2000.године до данас потиче из: 

      а) Русије 

      б) Кине 

      в) земаља ЕУ 
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44. Врсте послова државне управе одређене су у: 

      а) закону о државној управи 

     б) закону о министарствима 

     в) Уставу  

 

45.Када орган управе не донесе никакво решење у законском року или о њему не 

обавести странку, а посутпак је покренут захтевом странке, та ситуација се назива: 

    а) “ћутање администрације” 

    б) “пропуштање рока” 

    в) “немар управе” 

 

46. Евиденције о личним стањима грађана и друге збирке података прописане 

законом које воде органи управе и други овлашћени субјекти називају се: 

    а) матичне књиге 

    б) јавне евиденције 

    в) збирке личних података  

 

47. На основу података из јавних евиденција, органи управе и други овлашћени 

субјекти издају: 

   а) уверења и друге јавне исправе 

   б) уверења  

   в) решења 

 

48. Примери јавних исправа су: 

      а) уговор, пословне књиге 

     б) лекарско уверење 

     в) уверење о неосуђиваности, уверење да се не води истрага 

 

49. Ако корисник услуге коју пружа нека од јавних служби сматра да му услуга 

није пружена уредно, квалитетно и под једнаким условима, може да поднесе: 

    а) жалбу органу државне управе који се стара о јавној служби 

    б) тужбу директору јавне службе 

    в) приговор директору јавне службе 



     

 

50. Јавне службе могу да оснивају: 

     а) само органи Републике Србије 

    б) Република Србија, Аутономне покрајине и јединице локалне самоуправе 

    в) Република Србија, Аутономне покрајине, општине и градови 

 

51. Примена електронских средстава у обављању послова органа државне управе 

означава се скраћеницом: 

   а) е-управа 

   б) информатичка управа 

   в) е- влада 

 

52. Послове писарнице за органе државне управе обавља: 

    а) сваки орган за себе 

    б) управа за заједничке послове републичких органа 

   в) Министарство надлежно за државну управу 

 

53. Министарства и већина других органа државне управе оснивају се: 

    а) законом о државној управи 

    б) законом о министарствима 

    в) уредбом Владе  

 

54.Министра именује и разрешава: 

    а) Влада 

    б) председник Владе 

    в) Народна скупштина  

 

55. Број управних округа у Републици Србији износи: 

     а) 29 

     б) 25 

     в) 23 

 

56. 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 надлежно за послове правосуђа 

 

57. Радом кабинета министра руководи: 

    а) министар 

    б) шеф кабинета 

    в) секретар министарства  

 

58. Радом секретаријата министарства руководи: 

     а) министар 

     б) државни секретар 

     в) секретар министарства 

 

59. Систематизацијом се утврђује: 

      а) број радних места и извршилаца, описи послова радних места и посебни 

услови за обављање послова 

    б) распред послова и задатака на унутрашње организационе јединице и 

извршиоце  

   в) систем обављања послова и задатака 

 

60. Извршну функцију у општинама и градовима врше: 

    а) председник општине и општинско веће односно градоначелник и градско 

веће 

    б) председник општине односно градоначелник 

    в) општинско веће односно градско веће 

 

61. Радом општинске и градске управе руководи: 

    а) секретар општине односно града 

    б) начелник управе 

    в) председник општине односно градоначелник 

 

                                                    III 

 



     

62. О уставној обавези Републике Србије да штити права и интересе својих 

држављана у иностранству стара се првенствено: 

     а) министарство надлежно за спољне послове 

     б) сваки орган државне управе у оквиру свог делокуруга  

     в) орган државне управе надлежан за послове дијаспоре 

 

63. Устав јемчи равноправност полова, а за пружање заштите у случајевима полне 

дискриминације (нпр.у области запошљавања или на раду) надлежан је: 

     а) суд 

    б) повереник за заштиту од дискриминације 

    в) повереник за заштиту равноправности 

 

64. 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 своја политичка уверења  

 

65. Ради оставаривања начела политичке неутралности,  Кодекс понашања 

државних службеника додатно им забрањује: 

      а) да присуствују јавним скуповима политичких странка 

     б) да у службеним просторијама носе и истичу обележја политичких 

странака и њихов пропагандни материјал или да утичу на политичко 

опредељење других државних службеника и намештеника 

     в) да ван посла критикују политику Владе 

 

66. Државни службеник јесте/није лично одговоран за законитост, стручност и 

делатворност свог рада: 

     а) јесте 

     б) није 

     в) одговоран је његов старешина, а не он лично 

 

67 Начело о једнакој доступности радних места  утврђује да су при запошљавању 

у државни орган кандидатима под једнаким условима доступна сва радна 

места, а да избор кандидата зависи од: 



     

а) утиска који  оставе на интервјуу 

       б) радне биографије 

        в) провере компетенција 

 

68 У погледу стручног усавршавања, државни службеник има: 

а) дужност да се стручно усавршава   

б) право да се стручно усавршава  

в) право и дужност да се  стручно усавршава 

 

 

                                             IV  

 

69 Државни службеници су сви који раде у државним органима, осим: 

а) намештеника 

б) функционера и намештеника 

в) службеника који су запослени на одређено време    

 

70 Намештеник је лице чије се радно место у државном органу састоји од: 

а) пратећих помоћно-техничких услова 

б) рачуноводствених и административних послова  

в) секретарских послова 

 

71 Послодавац државних службеника је Република Србија, а у њено име права и 

дужности послодавца врши: 

а) Влада 

б) руководилац државног органа 

в) јединица за управљање људским ресурсима     

 

72 У службеничком систему разликују се две категорије државних службеника и 

то: 

а) државни службеници и намештеници 

б) државни службеници на положају и државни службеници на 

извршилачким радним местима 

в) државни службеници са завршеним факултетом и остали 



     

 

73 Радна места државних службеника на извршилачким местима разврставају се 

по звањима. За оне са завршеним основним академским студијама  у обиму од 

најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, специјалистичким 

академским студијама, специјалистчким струковним студијама, односно  на 

основним студијама у трајању од најмање 4 године или специјалистичким 

студијама на факултету звања су: 

а) сарадник, виши саветник и самостални саветник 

б) млађи саветник, саветник, самостални саветник и виши саветник 

в) млађи референт, саветник и виши саветник 

  

         74.Звања државних службеника са средњом школском спремом су: 

             а) млађи референт и референт 

            б) млађи референт, референт и виши референт 

            в) сарадник и виши сарадник 

 

75 Поред држављанства Републике Србије, пунолетства и прописане школске 

спреме, сви државни службеници морају испуњаватии следећи општи услов: 

а) да нису осуђивани на казну затвора од најмање шест месеци 

б) да имају положен државни стручни испит 

в) да имају најмање три године радног искуства 

     

        76. Као државни службеник не може се запослити  лице: 

               а) које име сметње у говору 

               б) које је осуђивано  

               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 

      

77. Закон о државним службенициима 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 



     

      в) уредбом Владе  

 

78 Право на примања државног службеника обухвата право на плату, накнаде и 

друга примања према закону који уређује плате државних службеника. Плата се 

одређује: 

а) множењем коефицијента одговарајуће платне групе са основицом за 

обрачун и исплату плата 

б) сабирањем основне плате за одговарајућу платну групу са додацима на 

плату, накнадама палате и  накнадама трошкова 

в) сабирањем основне плате са накнадама плате 

 

79 Право на одморе и одсуство  обухвата право на: 

а) дневни и годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство 

б) дневни, недељни и годишњи одмор, плаћено и неплаћено одсуство 

в) годишњи одмор и плаћено одсуство 

     

80 Дневни одмор у трајању од 30 минута не може се користити: 

а) ван времена одређеног за паузу 

б) без дозволе непосредног руководиоца 

в) на почетку и на крају радног времена 

 

81 Плаћена и неплаћена одсуства могу се користити у случајевима утврђеним: 

а) општим прописима о раду 

б) општим прописима о раду и посебним колективним уговором за 

државне органе  

в) законом   

      

82 Државни службеници: 

    а) немају право на штрајк 

    б) имају право на штрајк 

    в) имају право на штрајк, уз обвезу обезбеђења минимума процеса рада 

 

83 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) само на решења којима се одлучује негативно по службеника  

      

84 Државни службеник је дужан да изврши усмени налог претпостављеног, с тим 

што налог може да „ задржи од извршења“ и то саопшти претпостављеном ако 

сматра: 

а) да је налог супротан прописима или правилима струке или да његово 

извршење може проузроковати штету 

б) да је налог добио пред сам крај радног времена 

в) да  извршење налога  није у опису послова његовог радног места 

 

85 Државни службеник је дужан да одбије извршење усменог или писменог налога 

ако би извршење налога: 

а) представљало кажњиво дело 

б) проузроковало штету 

в) било супротно прописима  

     

86 Дужност чувања службене или друге тајне одређене законом или другим 

прописом обавезује државног службеника: 

а) док му траје радни однос у државном органу 

б) и по престанку радног односа у државном органу 

в) годину дана по престанку рада у државном органу 

 

87 Непоштовање радног времана 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 

       

88 Државни службеник је дужан да о разлозима спречености за рад обавести 

непосредног претпостављеног у року од: 

а) 24 часа од отварања боловања 



     

б)  24 часа од настанка разлога 

в) наредног радног дана 

        

89 Државни службеник је дужан да својим понашањем чува углед органа а та се 

обавеза односи на: 

а) понашање приликом обвљања послова 

              б) понашање приликом обављања послова и ван посла на јавном месту  

              в) понашање приликом обављања послова и ван посла на јавном месту и у       

приватном животу 

 

90 Некада персонални послови, затим кадровски послови, а данас: 

а) општи послови 

б) послови управљања људским ресурсима 

в) службенички послови      

 

91 Државни службеник може одговарати кривично, прекршајно, за повреде радних 

дужности и материјално. Одговорност за повреде  радних дужности је: 

а) дисциплинска одговорност 

б) прекршајна одговорност 

в) службеничка одговорност 

 

92 Повреде радних дужности могу бити лакше и: 

а) теже 

б) тешке 

в) средње  

 

93 Ако у органу није образована дисциплинска комисија, дисциплински поступак 

против државног службеника на извршилачком радном месту покреће, води и 

доноси одлуку: 

а) непосредни претпостављени 

б) руководилац органа 

в) државни службеник на ког руководилац пренесе овлашћење за то  

 



     

       94.Пошто је покренут дисциплински поступак државни службеник може, под 

одређеним условима, бити до окончања тог поступка: 

               а) премештен на друго радно место 

               б) удаљен са рада 

               в) упућен на годишњи  одмор 

 

95.Ако државни службеник на  раду или у вези са радом проузрокује штету трећем 

лицу својим незаконитим или неправилним радом, за штету ће одговарати: 

а) државни службеник 

б) Република Србија      

в) орган у коме службеник ради 

 

        96. Пошто Република Србија надокнади штету коју је државни службеник 

проузроковао трећем лицу, она има право да: 

               а) од државног службеника захтева накнаду плаћеног износа 

               б) од органа у коме службеник ради захтева накнаду плаћеног износа 

               в) од државног службеника захтева накнаду плаћеног износа ако је он 

штету проузроковао намерно или из крајње непажње 

 

       97. Државни службеник је одговоран за штету коју на раду или у вези са радом 

проузрокује  државном органу, ако је штету проузроковао: 

           а) намерно или из крајње непажње 

           б) после упозорења претпостављеног да може проузроковати штету 

           в) обичним немаром 

 

        98. Немештеник заснива радни однос: 

            а) решењем о пријему у радни однос 

            б) уговором о раду 

             в) уговором о повременим и привременим пословима 

 

99 Намештеник има право на плату, накнаде и друга примања према: 

а) закону којим се уређују плате у државним органима  

б) општим прописима о раду 

в) одредбама уговора о раду  



     

   

100 Ради спречавања сукоба интереса, Закон о државним службеницима забрањује 

државним службеницима да приме поклон у вези са вршењем својих послова 

или било какву услугу или другу корист за себе или друга лица. Од забране 

примања поклона изузети су: 

а) сви поклони које дају странке 

б) протоколарни и пригодни поклони мање вредности 

б) поклони који се добијају без тражења 

     

101 Дефиниција поклона у Закону о Агенцији за борбу против корупције обухвата 

ствар, право и услугу без одговарајуће накнаде и сваку другу корист за 

службеника или повезано лице, а у вези је са вршењем послова службеника. Из 

ове дефиниције, ради провере Вашег знања, изостављена је врста поклона који 

се може  најчешће добити, а наведена је у дефиницији на првом емсту, а то је: 

а) новац, 

б) бесплата храна и пиће, 

в) парфеми 

 

        102 .Повреда дужности, односно правила у вези са забраном примања поклона, 

других услуга и користи квалификована је у Закону о државним службеницима као: 

              а) лакша повреда радне дужности, 

              б) тежа повреда радне дужности 

              в) лакша односно тежа повреда радне дужности зависно од вредности 

примљеног поклона 

 

103 Круг повезаних лица одређен у Закону о Агенцији за борбу против корупције 

обухвата: супружнике, крвне сроднике у правој линији, сроднике у побочној 

линији до другог степена, усвојитеља, усвојеника и свако друго физичко лице 

као и правно лице, које се према другим основима и околностима може 

оправдано сматрати интересно повезано са функционером, односо 

службеником. Из ове дефиниције су, ради провере Вашег знања, изостављени, 

а у дефиницији су изричито наведени: 

        а) тазбинкси сродници, 

        б) ванбрачни партнери, 



     

        в) деца 

 

104 Пригодни поклон мање вредности је онај чија појединачна вредност    не 

прелази: 

а) 5% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици 

Србији 

б) 1% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 

в) 3% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 

 

105 Ако је државни службеник у недоумици да ли се понуђени поклон може 

сматрати пригодним поклоном мање вредности, он је према Кодексу 

понашања државних службеника, дужан да о томе затражи мишљење од: 

а) Агенције за борбу против корупције 

б) непосредно претпостављеног 

в) Дирекције за имовину Републике Србије 

 

106 Ако прими пригодни поклон сматрајући да је поклон мање вредности, а 

испостави се да се ради о поклону чија вредност прелази прописану  горњу 

вредност за поклоне мање вредности, државни службеник не сме задржати тај 

поклон. Такође иста обавеза постоји за пригодне поклоне мање вредности 

примљене у току једне календарске године, а чија укупна вредност прелази: 

а)50% просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 

б) једну просечну месечну зараду без пореза и доприноса у Републици 

Србији 

в) две просечне месечне зараде без пореза и доприноса у Републици Србији 

 

107 Државни службеник у обављању послова може доћи у посед информација које 

би му могле користити за стицање погодности у обављању својих приватних 

послова  или послова с њим повезаних лица. Коришћење таквих информација 

му забрањује: 

а) закон 

б) Кондекс понашања државних службеника 

                   



     

108 Државни службник на извршилачком радном месту дужан је да у случају 

интереса који он или са њиме повезано лице може имати у вези са одлуком 

органа у чијем доношењу учествује: 

а) писмено обавести руководиоца органа (ради изузећа) 

б)буде уздржан од могућности сукоба интереса, 

в)даје предност јавном интересу пред својим приватним интресом 

        

109 У циљу спречавања и отклањања могућности за настанак и развој корупције, 

органи државне урпаве дужни су да доносе планове интегритета у складу са: 

а) законом  

б) законом и смерницама  Агенције за борбу против корупције 

в)оценом изложености корупцији 

             

110 У циљу превенције корупције спроводи се обука државних службеника, а ту 

обуку спроводи: 

а) орган државне управе 

б) Агенција за борбу против корупције 

в) орган државне управе у сарадњи са Агенцијом за борбу против 

корупције  

 

111 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 

 

112 Државни службеник може ван радног времена да ради за другог послодавца 

(додатни рад), ако тај рад није забрањен законом или другим прописом, ако не 

ствара могућност сукоба интреса или не утуче на непристрасност његовог 

рада. Поред наведених услова за додатни рад потребна је и : 

а) писмена сагласност руководиоца органа 

б)дозвола руководиоца органа 

в) сагласност Агенције за борбу против корупције 

 



     

113 Државни службеник не сме да оснује привредно друштво, јавну службу, нити 

да се бави предузетништвом: 

а) нетачно 

б) тачно  

                                                                     VI 

 

 

114 Орган у саставу министарства пред Владом и Народном скупштином 

представља: 

а) директор органа 

б) министар у чијем министарству је тај орган 

 

115 Када припреме нацрт закона, органи дражавне управе га достављају: 

а) Влади, да она утврди нацрт прописа и упути га Народној скупштини 

б)Влади, да она утврди предлог прописа и поднесе га Народној 

скупштини 

в) Влади као свој предлог закона 

 

116  Народна скупштина може да изгласа неповерење министру и да га разреши. 

Разрешење министра је могуће: 

а) на предлог једне трећина народних посланика 

б) на предлог Владе 

в) на предлог председника Владе 

 

117 Ради усмеравања појединих послова из делокруга  више органа државне 

управе, Влада може оснивати: 

а) координациона тела 

б) радне групе 

в) заједничка тела органа државне  управе 

                     

118 Када у управном поступку орган управе мора да, пре одлучивања о управној 

ствари, реши питање постојања кривичног дела, постојања брака или утврди 

родитељство (тзв.претходно питање): 

а) дужан је да га сам реши 



     

б) дужан је да решавање препусти суду 

в) може сам да га реши за потребе даљег вођења поступка 

  

119 Орган државне управе може затражити да му суд достави списе потребне за 

вођење управног  поступка, а суд: 

а) је дужан да их достави 

б) је дужан да их достави, ако то не омета вођење судског поступка 

в) није дужан да их достави 

 

120За узајамне односе судова и органа државне управе посебно су важни послови  

правосудне управе које обавља: 

а) секретар суда 

б)министарство надлежно за послове правосуђа 

в) Високи савет судства 

 

121Ако дођу до сазнања о извршењу кривичног дела, органи државне управе су 

дужни да поднесу кривичну пријаву: 

а) суду 

б) полицији 

в) надлежном јавном тужилаштву 

                   

122Јавни тужилац има право да улаже правна средства у управном поступку и 

управном спору ради заштите уставности и законитости: 

а) има 

б) нема 

 

123 У оквиру поступка који води, Заштитник грађана иам право да приступа 

просторијама и да врши увид у списе и податке органа државне управе, а може 

и обавити разговор: 

а) само са руководиоцем органа државне управе 

б) са сваким државним службеником 

 

124Функција Заштитника грађана је: 

а) заштита права грађана 



     

б)контрола рада органа државне управе  

в) заштита права грађана и контрола рада органа државне управе, 

Државног правобранилаштва и ималаца јавних овлашћења 

  

125У захтеву за приступ информацијама од јавног значаја, тражилац информације: 

а) је дужан да наведе разлог због којег тражи информацију 

б) није дужан, успостављена је претпоставка оправданог интереса 

 

126 Уколико орган државне управе не поступи по захтеву тражиоца информације 

од јавног значаја у року од 15 дана, тражилац информације може да се обрати: 

а) жалбом другостепеном органу државне управе, 

б) жалбом Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности 

в) поновити захтев за увид у информацију 

 

127 Због неизвршења решења Повереника за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности могу се (одоворном лицу у органу државне 

управе) изрећи: 

а) новчане казне 

б)дисциплинске мере 

в) мера разрешења 

 

          

 

 

 

 

  

  


