ЛИСТА ПИТАЊА ЗА ТЕСТИРАЊЕ ОПШТОХ ФУНКЦИОНАЛНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА
ДРЖАВНИХ СЛУЖБЕНИКА: ОБЛАСТ ОРГАНИЗАЦИЈЕ И РАДА ДРЖАВНИХ ОРГАНА У
РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ
1. Законе доноси:
а) Народна скупштина
б) Влада
б) председник Републике

2. Пре ступања на снагу, закони се морају објавити:
а) на сајту Народне скупштине
б) у „Службеном гласнику Републике Србије“
в) у јавним средствима обавештавања
3. 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
4. У Републици Србији је у службеној употреби:
а) српски језик и ћириличко писмо
б) српски језик и ћириличко писмо, а латинично писмо у складу са законом
в) српски језик и ћириличко писмо, као и језици и писма националних мањина у складу са
законом
5. Најнижи суд опште надлежности у Републици Србији јесте:
а) основни суд
б) општински суд
в) прекршајни суд
6. Грађанин Републике Србије може се обратити Европском суду за људска права ради заштите
свог права пошто:
а) искористи сва правна средства за заштиту пред домаћим судовима
б) искористи сва правна средства за заштиту пред домаћим органима, укључујући и
уставну жалбу пред Уставним судом
7. Комунистичка партија Југославије (КПЈ) била је једина дозвољена политичка партија за
време постојања социјалистичке Југославије. Такав партијски систем назива се:
а) систем са доминантном партијом
б) једнопартијски систем
в) самоуправни систем
8. 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
9. Републику Србију представља у земљи и иностранству:
а) председник Владе
б) председник Републике
в) председник Владе и председник Републике
10. Спољну и унутрашњу политику Републике Србије утврђује и води:
а) Влада
б) Народна скупштина

в)

председник Републике

11. Творац првог српског речника, објављеног 1818. године у Бечу је:
а) Вук Караџић
б) Доситеј Обрадовић
в) Његош
12. 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“
13. Монетарну политику и политику курса динара води:
а) Влада
б) Народна банка Србије
в) свака пословна банка
14. Највиши државни орган ревизије јавних средстава у Републици Србији је:
а) Народна банка Србије
б) Државна ревизорска институција
в) Народна скупштина
15. У извршавању закона, других прописа и општих аката органи државне управе решавају у
управним стварима тако што доносе појединачне правне акте којима одлучују о правима,
обавезама и правним интересима странака. Општи назив за те акте је управни акти или:
а) одлука
б) решење
в) сагласност
16. Органи државне управе решавају у управним стварима по правилима:
а) општег и посебног управног поступка
б) грађанског поступка
в) судског поступка
17. Против првостепеног решења органа државне управе или другог органа управе странка
може изјавити жалбу (осим када је жалба изричито искључена), а о жалби ће тада решавати:
а) надлежни суд
б) другостепени управни орган
в) орган који је донео првостепено решење
18. 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 управе“
б) „пропуштање рока“
б) „немар управе“
19. Примена електронских средстава у обављању послова органа државне управе означава се
скраћеницом:
а) е-управа
б) информатичка управа
в) е-влада
20. Органи државне управе се оснивају (и укидају):
а) законом

б) одлуком Владе
в) уредбом Владе
21. Министре именује и разрешава:
а) Влада
б) председник Владе
в) Народна скупштина
22. 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 финансија
23. Систематизацијом се утврђује:
а) број радних места и извршилаца, описи послова радних места и посебни услови за
обављање послова
б) распоред послова и задатака на унутрашње организационе јединице и извршиоце
в) систем обављања послова и задатака
24. Према уставном начелу поделе власти, уређење власти почива на подели власти на
законодавну, извршну и судску, па би органи државне управе:
а) чинили посебну, четврту власт (управна власт)
б) чинили део извршне власти, чији је носилац Владa
в) чинили органе који не представљају органе власти
25. Устав јемчи равноправност полова, а за пружање заштите у случајевима полне
дискриминације, на пример, у области запошљавања или на раду, надлежан је:
а) суд
б) Повереник за заштиту од дискриминације
в) Повереник за заштиту равноправности
26. Дужност непристрасног поступања органа државне управе и државних службеника израз ј
е уставних начела о:
а) једнакости свих људи и забрани дискриминације
б) забрани сукоба интереса и забрани повлашћивања странака
в) једнаком положају припадника српског народа и свих грађана који живе у Србији
27. Ако странка не зна језик поступка, мора јој се дозволити да користи свој језик у поступку
(члан 199. Устава), а орган државне управе ће:
а) обезбедити преводиоца о свом трошку
б) обезбедити преводиоца о трошку странке
в) наложити странки да обезбеди преводиоца
28. Према начелу слободне оцене доказа, овлашћено службено лице које води поступак:
а) по свом уверењу одлучује које чињенице узима као доказане
б) слободно оцењује да ли су јавне исправе ваљани докази
в) слободно оцењује шта је истина а шта није
29. Према начелу јавности рада органа државне управе (члан 11. Закона о државној управи), ти
органи су дужни да:
а) јавности омогуће увид у свој рад, према закону којим се уређује слободан приступ
информацијама од јавног значаја
б) јавности периодично дају информације о свом раду

в) поднесу извештај о свом раду
30. Сагласно начелу јавности рада органа државне управе и информације о раду државних
службеника доступне су јавности, у складу са законом којим се уређује слободан приступ
информацијама од јавног значаја:
а) тачно
б) нетачно
в) делимично тачно
31. Начело о једнакој доступности радних места утврђује да су при запошљавању у државни
орган кандидатима под ј еднаким условима доступна сва радна места, а да избор кандидата зависи
од:
а) утиска који оставе на интервјуу
б) радне биографије
в) стручне оспособљености, знања и вештина
32. У погледу стручног усавршавања, државних службеник има:
а) дужност да се стручно усавршава
б) право да се стручно усавршава
в) право и дужност да се стручно усавршава
33. Државни службеници су сви који раде у државним органима, осим:
а) намештеника
б) функционера и намештеника
в) службеника који су запослени на одређено време
34. Послодавац државних службеника и намештеника је Република Србија, а у њено име права
и дужности послодавца (укључујући и право одлучивања о правима и дужностима државних
службеника) врши:
а) Влада
б) руководилац државног органа
в) јединица за управљање људским ресурсима
35. У службеничком систему разликују се две категорије државних службеника, и то:
а) државни службеници на положају и државни службеници на извршилачким радним
местима
б) државни службеници и намештеници
в) државни службеници са завршеним факултетом и остали
36. 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
37. Поред држављанства Републике Србије, пунолетства и прописане школске спреме, сви
државни службеници морају да испуњавају и следећи општи услов:
а) да нису осуђивани
б) да имају положен државни стручни испит
в) да имају најмање 3 године радног искуства
38. Право на одморе и одсуства 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

39. 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
40. Државни службеник сме да саопштава информације до којих је дошао у обављању послова:
а) само ако се ради о информацијама у вези са пословима које он обавља
б) само ако се ради о информацијама које не штете угледу органа
в) само ако је овлашћен да саопшти информације
41. Државни службеник је дужан да својим понашањем чува углед органа, а та се обавеза
односи на:
а) понашање приликом обављања 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
42. Државни службеник може одговарати кривично, прекршајно, за повреде радних дужности
и материјално (за штету). Одговорност за повреде радних дужности је:
а) дисциплинска одговорност
б) прекршајна одговорност
в) службена одговорност
43. Државни службеник има/нема право да се на усменој расправи у дисциплинском поступку
брани преко заступника:
а) има
б) нема
44. За теже повреде радних дужности може се, поред других казни, изрећи и казна:
а) престанак радног односа
б) условни престанак радног односа
в) привремени престанак радног односа
45. У случају престанка радног односа државном службенику по сили закона по основу
протека шест месеци од када је постао нераспоређен, за престанак радног односа потребно Је:
а) да се донесе решење о престанку радног односа
б) није потребно доносити решење
46. 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 је, ради провере Вашег знања,
изостављена врста поклона који се може и најчешће добити, а наведена је у дефиницији на првом
месту, а то је:
а) новац
б) бесплатна храна и пиће
в) парфеми
47. На државне службенике на положају примењују се све одредбе Закона о Агенцији за борбу
против корупције (пријављивање имовине, спречавање сукоба интереса и др.) које важе за
носиоце јавних функција:
а) да
б) не
48. 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

49. Државни службеник сме/не сме бити оснивач привредног друштва или јавне службе или се
бавити предузетништвом:
а) сме
б) не сме
50. Министри су за свој рад и за стање у области из делокруга министарства одговорни:
а) Народној скупштини
б) Влади
в) председнику Владе, Влади и Народној скупштини
51. Усмеравање и усклађивање рада органа државне управе и надзор над њиховим радом је у
надлежности:
а) Владе
б) председника и потпредседника Владе
в) Народне скупштине
52. Функција 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

