
1 
 

ТЕСТ ОПШТЕГ ЗНАЊА КАНДИДАТА ЗА ПРИЈЕМ  
У ВОЈНУ СЛУЖБУ У ОРУЖАНЕ СНАГЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ  

У КАТЕГОРИЈУ ВОЈНИКА 
 

1.  Власт у БиХ је подијељена на: 
а) Законодавну и извршну власт   
б) Извршну и судску власт  
в) Законодавну, извршну и судску власт 

 
2.  Законодавну власт у БиХ чини: 

а) Вијеће министара БиХ  
б) Парламентарна скупштина БиХ  
в) Министарство правде БиХ 

 
3.  Извршну власт у БиХ чини: 

а) Предсједништво БиХ и Савјет министара БиХ  
б) Парламентарна скупштина БиХ  
в) Вијеће народа БиХ 

 
4.  Судску власт у БиХ чини: 

а) Министарство правде БиХ        
б) Судови у БиХ         
в) Вијеће министара БиХ 

 
5.  Какво је територијално устројство БиХ? 

а) Два ентитета и један дистрикт  
б) Један ентитет и два дистрикта  
в) Два ентитета и два дистрикта 

 
6.  Из колико кантона се састоји Федерација БиХ? 

а) 10              
б) 9          
в) 8 

 
7.  Ниже територијалне јединице у саставу Републике Српске су: 

а)  Општине          
б)  Кантони      
в)  Дистрикти 

 
8.  Устав Босне и Херцегоне донесен је и ступио на снагу: 

а) 1999. године         
б) 1997. године  
в) 1995. године 

 
9.  Босна и Херцеговина је чланица: 

а) НАТО        
б) Европске уније  

Босна и Херцеговина 
Министарство одбране  

 

 
 
 

Bosna i Hercegovina 
Ministarstvo odbrane/obrane 
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в) „Партнерства за мир” 
 

10. Колико чланова има Предсједништво БиХ? 
а) 2                 
б) 3                 
в) 4 

 
11. Врховни командант Оружаних снага БиХ је: 

а) Савјет министара БиХ  
б) Министар одбране БиХ  
в) Предсједништво БиХ 

 
12. Која је најнижа територијална јединица унутар кантона Федерације БиХ? 

а) Мјесна заједница             
б) Дистрикт           
в) Општина 

 
13. Редовни избори у БиХ одржавају се сваке: 

а) Четврте године                  
б) Пете године   
в) Шесте године  

 
14. Конститутивни народи у Босни и Херцеговини су:   

а) Срби, Хрвати и Бошњаци  
б) Срби, Словенци и Хрвати     
в) Црногорци, Бошњаци и Македонци 

 
15. Да ли су Оружане снаге БиХ учествовале у међународним мировним 

операцијама? 
а) ДА      
б) НЕ 

 
16. Од колико домова се састоји Парламент Босне и Херцеговине?   

а) Два дома (Представнички дом и Дом народа) 
б) Два дома (Сенат и Конгрес) 
в) Два дома (Предсједништво БиХ и Скупштина БиХ) 

 
17. Које су основне боје заступљене на застави БиХ?   

а) Црвена, бијела и плава   
б) Жута, плава и бијела    
в) Жута, плава и златна 

 
18. Анекс IV Дејтонског мировног споразума представља: 

а) Устав БиХ-а 
б) Правила Фудбалског Савеза БиХ-а 
в) Правила којима се регулише рад Високог представника за БиХ 

 
19. Процедура којом се у оквиру једне странке бирају кандидати за изборе на јавне 

функције је:  
а) Изборни систем  
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б) Прелиминарни изборни систем  
в) Одабир 

 
20.  Да ли припадници Оружаних снага Босне и Херцеговине из реда једног од 

конститутивних народа  морају разумјети и читати језике других 
конститутивних народа? 

а)  Да 
б)  Не 

 
21. Оружане снаге су: 

a) Професионална војна сила, укључујући и полицијске снаге 
б) Професионална војна сила, укључујући полицијске и паравојне снаге 
в) Професионална, једна војна сила коју организује и контролише Босна и 
Херцеговина 

 
22. Оружане снаге, као институцију Босне и Херцеговине, у складу са Уставом и 

законима Босне и Херцеговине чине припадници из реда:  
a) Сва три конститутивна народа  
б) Сва три конститутивна народа и реда осталих 
в) Једног конститутивног народа 

 
23. Заокружи тачан одговор: 

a) Босна и Херцеговина обезбјеђује транспарентну, демократску, цивилну 
контролу над Оружаним снагама 

б) Босна и Херцеговина обезбјеђује транспарентну, војну контролу над 
Оружаним снагама 

в) Босна и Херцеговина обезбјеђује транспарентну, цивилну и војну контролу 
над Оружаним снагама 

 
24.  Демократску парламентарну контролу над Оружаним снагама и свим 

институцијама одбране на нивоу Босне и Херцеговине обавља: 
a) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 
б) Предсједништво Босне и Херцеговине 
в) Министарство одбране Босне и Херцеговине 
 

25. Врховну команду и контролу над Оружаним снагама има: 
a) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 
б) Предсједништво Босне и Херцеговине 
в) Министарство одбране Босне и Херцеговине 
 

26. Оружане снаге састоје се од: 
a) Професионалних војних лица 
б) Професионалних војних лица и припадника резервног састава који су 
ангажовани у војну службу 

в) Професионалних војних лица, припадника резервног састава који су 
ангажовани у војну службу, цивилних лица и кадета 

   
27. Политичко и јавно дјеловање у Оружаним снагама подразумјева: 

a) Слободно политичко и јавно дјеловање свих припадника Оружаних снага 
б) Неутралност у политичким питањима свих припадника Оружаних снага, 
изузев генерала 
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в) Припадници Оружаних снага, укључујући генерале, неутрални су у 
политичким питањима и неће се ангажовати у било којој врсти активности 
политичких странака ни бити изабрани или именовани на јавну дужност 

 
28. Ланац командовања и контроле над Оружаним снагама почиње од: 

a) Министра одбране Босне и Херцеговине 
б) Начелника Заједничког штаба Оружаних снага 
в) Предсједништва Босне и Херцеговине 
 

29.  Дан Оружаних снага је: 
a) 29. новембар 
б) 1. децембар 
в) 22. децембар 

 
30. Надлежност за проглашење ратног стања има: 

a) Предсједништво Босне и Херцеговине 
б) Министар одбране Босне и Херцеговине 
в) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 

 
31. Надлежност за проглашење ванредног стања има: 

a) Предсједништво Босне и Херцеговине 
б) Парламентарна скупштина Босне и Херцеговине 
в) Министар одбране Босне и Херцеговине 

 
32. Застава и обиљежја Оружаних снага су: 

a) Застава Босне и Херцеговине 
б) Заставе ентитета и Брчко Дистрикта 
в) Застава Босне и Хецеговине и заставе ентитета и Брчко Дистрикта 

 
33. Обиљежја Оружаних снага носиће: 

a) Официри и подофицири 
б) Генерали 
в) Сви припадници оружаних снага 

 
34. Могу ли професионална војна лица Оружаних снага, или други држављани 

Босне и Херцеговине уложити жалбу или захтјев за помоћ Генералном 
инспекторату, а у вези са питањима која су у његовој надлежности? 
a) Да 
б) Не 

        
35. Професионална војна лица су: 

a) Војници, подофицири, официри и цивилна лица на служби у Оружаним 
снагама 

б) Подофицири, официри и генерали 
в) Војници, подофицири, официри и генерали 

 
36. Лица у резервном саставу су: 

a) Резервни подофицири и резервни официри 
б) Резервни војници, резервни подофицири, резервни официри и резервни 
генерали 

в) Резервни подофицири, резервни официри и резервни генерали 
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37. Копнена војска је: 
a) Вид 
б) Род 
в) Служба 

 
38. Пјешадија је: 

a) Вид 
б) Род 
в) Служба 

 
39. Војна лица дужна су да извршавају наређења надређених старјешина: 

a) Која су у вези са службом, без обзира да ли имају обиљежја кривичног дјела 
б) Која су у вези са службом и ван службе 
в) Која су у вези са службом, осим наређења која имају обиљежја кривичног 
дјела 

 
40. Кад приме наређење које има обиљежје кривичног дјела, војна лица су дужна: 

a) Да га изврше без поговора 
б) Да га изврше без поговора, а потом да о томе извјесте старјешину који је 
надређен старјешини који је наређење издао 

в) Да о томе одмах извјесте старјешину који је надређен старјешини који је 
наређење издао 

 
41. Професионалним војним лицима забрањено је синдикално и политичко 

организовање. 
a) Да 
б) Не 

 
42. У Оружаним снагама Босне и Херцеговине вјерске активности са циљем 

остваривања вјерских слобода у складу са специфичностима сваке од вјера су:  
а) Забрањене 
б) Дозвољене  
в) Забрањене али се у пракси спроводе 

 
43. Војна дисциплина је обављање војне службе, односно извршавање обавеза и 

задатака војних лица прописаних Законом о служби у Оружаним снагама БиХ и 
другим прописима, наређењима надлежних лица, те поштовање правила и 
принципа понашања у војној служби и ван ње, и то: 
a) Тачно, дјелимично и благовремено 
б) Тачно, потпуно и неблаговремено 
в) Тачно, потпуно и благовремено 

 
44. Максимална дужина трајања професионалне војне службе за војнике (ОР1-4) је: 

a) 15 година, али најдуже до 35. године живота 
б) 20 година, али најдуже до 40. године живота 
в) 25 година, али најдуже до 45. године живота 

 
45. Продужење уговора о служби професионалних војних лица – војника разматра 

се у сљедећим периодима: 
a) Након 3, 6 и 10 година службе 
б) Након 3, 6, 10 и 15 година службе 
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в) Након 3, 6, 10, 15 и 20 година службе 
 
46. Чинови војника у Оружаним снагама су сљедећи: 

a) Војник (ОР-1), Војник I класе (ОР-2), Каплар (ОР-3/4) и Водник (ОР-5) 
б) Војник (ОР-1) и Војник I класе (ОР-2) 
в) Војник (ОР-1), Војник I класе (ОР-2) и Каплар (ОР-3/4) 

 
47. Чинови подофицира у Оружаним снагама су сљедећи: 

a) Каплар (ОР-3/4), Водник (ОР-5), Старији водник (ОР-6), Старији водник I 
класе (ОР-7), Заставник (ОР-8) и Заставник I класе (ОР-9) 

б) Водник (ОР-5), Старији водник (ОР-6), Старији водник I класе (ОР-7), 
Заставник (ОР-8) и Заставник I класе (ОР-9) 

в) Водник (ОР-5), Старији водник (ОР-6), Старији водник I класе (ОР-7), 
Заставник (ОР-8), Заставник I класе (ОР-9) и Потпоручник (ОФ-1) 

 
48. Чинови официра у Оружаним снагама су сљедећи: 

a) Потпоручник (ОФ-1), Поручник (ОФ-1), Капетан (ОФ-2), Мајор (ОФ-3), 
Пуковник (ОФ-4) и Бригадир (ОФ-5) 

б) Заставник И класе (ОР-9), Потпоручник (ОФ-1), Поручник (ОФ-1), Капетан 
(ОФ-2), Мајор (ОФ-3) и Пуковник (ОФ-4) 

в) Поручник (ОФ-1), Капетан (ОФ-2), Мајор (ОФ-3), Пуковник (ОФ-4), Бригадир 
(ОФ-5) и Бригадни генерал (ОФ-6) 

 
49. Чинови генерала у Оружаним снагама су сљедећи: 

a) Бригадир (ОФ-5), Бригадни генерал (ОФ-6), Генерал-мајор (ОФ-7) и Генерал-
пуковник (ОФ-8) 

б) Бригадни генерал (ОФ-6), Генерал-мајор (ОФ-7) и Генерал-пуковник (ОФ-8) 
в) Бригадир (ОФ-5), Бригадни генерал (ОФ-6) и Генерал-мајор (ОФ-7) 

 
50. О кривичној одговорности одлучују: 

а) Министарства               
б) Судови           
в) Скупштине 
 

51.  О прекршајној одговорности одлучују:  
а) Министарства               
б) Судови           
в) Скупштине 

 
52. О кривичној одговорности одлучује се на основу: 

а) Устава                         
б) Закона            
в) Кривичног закона 

 
53. Да ли лице против кога се води кривични поступак може бити лишено 

слободе? 
а) Да         
б) Не 

 
54. Да ли је лице дужно пријавити кривично дјело о коме има сазнања? 

а) Да         
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б) Не 
 

55. Да ли се кривично одговара за лажни исказ пред судом? 
а) Да         
б) Не 

 
56. Који орган је надлежан за гоњење починилаца кривичних дјела? 

а) Министарство правде    
б) Тужилаштво   
в) Правобранилаштво 

 
57. Судови пред којима се води кривични поступак у БиХ су: 

а) Суд БиХ, ентитетски судови и судови Брчко дистрикта БиХ 
б) Само Суд БиХ  
в) Ентитетски судови 

 
58. Да ли се на кривичну пресуду може изјавити жалба? 

а) Да        
б) Не 

 
59. Да ли је у кривичном законодавству БиХ као кривична санкција предвиђена 

смртна казна? 
а) Да         
б) Не 

 
60. Политички поредак у некој држави у којој је на власти народ преко својих 

изабраних представника се зове:  
а) Аутокрација    
б) Олигархија     
в) Демократија 

 
61.  У којем од наведених градова се налази сједиште НАТО савеза?   

а) Лондон (Краљевина Велика Британија)    
б) Брисел (Краљевина Белгија)  
в) Беч (Република Аустрија) 

 
62.  Која од наведених држава некадашње СФРЈ  је чланица НАТО савеза?    

а) Р. Србија   
б) Р. Црна Гора  
в) Р. Словенија  

 
63.  Уговор једне или више страна у сукобу да се са дијела или цијеле територије 

уклони војска, војни материјали и инсталације назива се: 
а) Мобилизација    
б) Демилитаризација     
в) Дефолијација 

 
64.  Пријелаз оружаних снага и свих грана привреде из ратног у мирнодопско 

стање зове се: 
а) Деноминација    
б) Демобилизација     
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в) Имобилизација 
 

65.  Напад једне или више држава на друге земље, с циљем отимања њиховог 
територија и насилно потчињавање становништва туђој држави назива се: 
а) Прогресија    
б) Агресија    
в) Дигресија 

 
66.  Облик илегалне активности коју врше агенти стране државе у некој земљи а 

очитује се у наношењу оштећења, односно  разарању важних војних и 
индустријских објеката  назива се: 
а) Атентат    
б) Диверзија     
в) Десант 

 
67.  Највећи војни савез на свијету зове се: 

а) Тројни пакт      
б) НАТО    
в) Варшавски пакт 

 
68.  Која од међународних војних снага се данас налази у БиХ?   

а) УНПРОФОР  
б) КФОР  
в) ЕУФОР 

 
69.  Која међународна организација се брине око права ратних војних 

заробљеника? 
а) UNHCR  
б) FAO  
в) МКЦК/МКЦП 
 

70.  Највиши правни акт једне државе је: 
a) Устав 
б) Међународни уговор 
в) Закон 

 
71. Највиши чин у ратној морнарици је:  

а) Капетан 
б) Адмирал  
в) Генерал  

 
72. Формација ратне авијације која се састоји од једне или више група авиона 

назива се? 
а) Флотила   
б) Ескадрила     
в) Дивизион 

 
73. Бицикл је: 

а) Возило на моторни погон с два или три точка; 
б) Возило које има најмање два точка и које се покреће искључиво снагом возача 
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в) Возило намијењено за превоз особа које, осим сједала за возача, има више од 
3 сједала 

 
74. Мимоилажење возила је: 

а) Пролажење возилом покрај другог возила које се по истом колнику креће из 
супротног  смјера 

б) Пролажење возилом покрај  другог возила које се креће у истом смјеру 
в) Пролажење возилом покрај заустављеног или паркираног возила или другог 

објекта који се налази на саобраћајној траци којом се возило креће 
 

75. Пјешак је: 
а) Лице која се превози у возилу или на возилу 
б) Лице која судјелује у промету а не управља возилом, нити се превози у 

возилу или на возилу 
в) Лице која се превози бицклом с мотором, а брзина кретања не прелази 10 км/h 

  
76. Шта значи упаљено зелено свјетло на семафору? 

а) Забрана пролаза за возила 
б) Слобдан  пролаз за возила 
в) Престанак слободног пролаза 

 
77. Запрежно возило је: 

а) Возило на моторни погон конструисано да вуче, потискује или носи 
измјењива оруђа, односно да служи за погон таквих оруђа или за вучу 
прикључних возила 

б) Возило намијењено да буде вучено возилом на моторни погон, било да је 
конструисано као приколица или полуприколица 

в) Возило које вуче упрегнута животиња 
 

78. Група пјешака, када се креће по колнику, креће се: 
а) Средином колника у правцу кретања, један иза другог 
б) Десном страном у правцу кретања, један иза другог 
в) Лијевом страном у правцу кретања, један иза другог 

 
79. Право да управља моторним возилом А категорије стиче лице која има: 

а) 16 година 
б) 19 година 
в) 18 година 

 
80. Смије ли возач возила управљати возилом на путу у алкохолисаном стању? 

а) Смије управљати возилом у саобраћају на путу 
б) Смије управљати возилом само на локалном путу 
в) Не смије управљати нити почети управљати возилом у саобраћају на путу 

 
81. Смије ли возач током управљања возилом користити мобител? 

а) Смије ако се ради о одговору на позив 
б) Смије ако се налази у службеном возилу 
в) Смије ако употребљава направу која омогућује његово кориштење без 

употребе руку 
 

82. Када млади возач не смије управљати возилом? 
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а) Ако организирано превози дјецу 
б) Када снага мотора властитог аутомобила прелази 75 Кw 
в) Када у организму има опојних дрога или ако показује знакове 

алкохолисаности 
 

83. Што значи упаљено жуто свјетло на семафору? 
а) Слободан пролаз 
б) Искључен семафор 
в) У правилу забрана проласка 
 

84. Што условљава смањену видљивост? 
а) Ведро вријеме 
б) Вожња максимално дозвољеном брзином 
в) Магла, киша, и замагљена стакла 

 
85. Обилажење возила је: 

а) Пролажење возила покрај другог возила које се по истом колнику креће из 
супротног смјера 

б) Пролажење возилом покрај другог возила које се креће у истој саобраћајној 
траци у истом смјеру 

в) Пролажење возила покрај заустављеног или паркираног возила или другог 
објекта који се налази на саобраћајној траци којим се возило креће 

    
86. Колник је: 

а) Дио путне површине намијењен у првом реду за саобраћај пјешака 
б) Дио путне површине намијењен у првом реду за саобраћај возила с једном 

саобраћајном траком или више саобраћајних трака 
в) Дио путне површине намијењен у првом реду за саобраћај пјешака  и 

запрежних возила 
 

87. Загађујемо ли околину и здравље људи возећи возило? 
а) Не 
б) Не, ако возимо споро 
в) Да 

  
88. Како дјеца начешће реагују у саобраћају? 

а) Спонтано и непредвидиво 
б) Разборито и сталожено 
в) У складу с прописима 

 
89. Претицање возила је: 

а) Пролажење возила покрај другог возила које се креће у супротном смјеру 
б) Пролажење возилом покрај другог возила које се креће  у истом смјеру 
в) Пролажење возила покрај заустављеног или паркираног возила или другог 

објекта који се налази на саобраћајној траци којом се возило креће 
  

90. Што се подразумијева под зимским условима на путу? 
а) Ако је на колнику већа количина воде и блата 
б) Ако је колник прекривен снијегом 
в) Ако је колник прекривен мокрим лишћем 
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91. Ко мора носити заштитну кацигу за вријеме вожње мотоциклом и мопедом? 
а) Само возач 
б) Само сувозач 
в) Возач и сувозач, ако се превозе  

 
92. Због чега је вожња под утицајем алкохола опасна? 

а) Битно повећава возачеве способности 
б) Скраћује вријеме реаговања возачу 
в) Продужује вријеме реаговања возачу  

 
93. Обавезна опрема у путничком аутомобилу је: 

а) Прва помоћ, уже за вучу, сијалице, троугао  
б) Комплет алата, кључеви, дизалице, извијачи 
в) Ашов, ланци, резервни точак 

  
94. Колики је збир углова у троуглу? 

а) 180˚                                      
б) 90˚                                          
в) 360˚ 

 
95. Колико износи  Пи (π) број? 

а) П= 3,15                                 
б) П=3,16                               
в) П= 3,14 

 
96. Која је формула за Питагорину теорему? 

а) а²+ц²=б²                                 
б) а²+б²=  ц²                            
в) б²+ц²=а² 

 
97. Написатати формулу квадрат збира: 

а) (а+б)²=а²+2аб+б²            
б) а+б)=аб+б²+а²                        
в) а+б=а+б+2аб+б 
 

98. Који је квадратни  корјен из 81 (√₈₁)? 
а) 10                                      
б) 9                                                
в) 8 

 
99. За 3,5 кg воћа се плати 21 КМ. Колико треба платити за 1,5 кg? 

а) 18 КМ 
б)  9 КМ 
в) 12 КМ 

 
100.  За 3,5 кg поврћа се плати 28 КМ, колико треба платити 1,5 кg? 

а) 18 
б) 14 
в 12 
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101.  Који арапски број одговара римском броју М? 
a) 50 
б) 100 
в) 1000 

 
102.  Трапез је четвероугао који има: 

а) Два пара паралелних страна 
б) Један пар паралелних страна 
в) Једнаке дијагонале 

 
103. У књижевне родове спадају лирика, драма и: 

a) Филм 
б) Епика 
в) Биографија 

 
104. Роман који исмијава људске мане или друштво у цјелини сврставамо у: 

a) Сатирични 
б) Знанствени 
в) Пустоловни 
 

105. Митови, бајке, пјесме, загонетке и пословице чине: 
a) Народну књижевност 
б) Сликовнице  
в) Стрипове 

 
106. Модерна књижевност траје од почетка којег стољећа? 

a) 20  
б) 18 
в) 16 

 
107. Врста драме која се одликује веселим садржајем и исмијава људске недостатке и 

мане је: 
a) Трагедија  
б) Комедија 
в) Аутобиографија 
 

108. Књижевно дјело које описује живот неког човјека, стварног или измишљеног 
називамо: 
a) Алегорија 
б) Пјесма  
в) Животопис 

 
109. Књижевни род у којем се приповиједа о неким догађајима који су се догодили, 

или се сматра да су се догодили у прошлости зовемо: 
a) Модерна  
б) Епика 
в) Драма 
 

110. Књижевне врсте намијењене извођењу на позорници, које прави смисао 
добивају у позоришној представи зовемо: 
a) Драма 
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б) Животопис  
в) Народна књижевност 

 
111. Ренесанса као једно од најкреативнијих раздобља у књижевности,  нашла је свој 

највиши израз у: 
a) САД 
б) Италији 
в) Данској 

 
112. Облик умјетничког изражавања у књижевности, за којег су значајни елементи 

натприродног и измишљеног зове се: 
a) Модерна књижевност 
б) Комедија  
в) Фантастика 

 
113. На ком језику је писана римска књижевност која обухваћа период од првих 

писаних споменика до краја старог вијека? 
a) Латинском 
б) Италијанском 
в) Француском 

 
114. Аутобиографија је облик биографије, писан у: 

a) Трећем лицу 
б) Првом лицу  
в) Другом лицу 

 
115. Врста књижевности у којој се текст пише у стиховима зове се:  

a) Проза 
б) Роман  
в) Поезија 

 
116. Књига или биљежница за уписивање дискретних текстова аранжираних 

према датуму који обавјештавају о догађајима у одређеном периоду времена зове 
се: 
a) Биографија 
б) Дневник 
в) Роман 

 
117. Знанствено фантастични роман "20 000 миља испод мора" написао је: 

a) Arthur C. Clarke (Артур Кларк) 
б) Dan Simmons (Ден Саимон) 
в) Jules Verne (Жил Верн) 
 

118. Свјетски познати писац дјечје књижевности, Mark Twain (Марк Твен), је рођен 
у: 

a) САД 
б) Njемачкој  
в) Шкотској 

 
119. Добитник Нобелове награде за књижевност 1961. године је: 

a) Петар Прерадовић 
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б) Иво Андрић  
в) Мак Диздар 

 
120. Роман за који је Иво Андрић добио Нобелову награду зове се: 

a) Травничка хроника 
б) Знакови поред пута  
в) На Дрини ћуприја 

 
121. Књижевник Иво Андрић родио се 09.10.1892. године у:   

a) Доњем Вакуфу 
б) Доцу код Травника 
в) Сарајеву 

 
122. Најпознатије дјело руског књижевника Фјодора Михаиловича Достојевског зове 

се:  
a) Злочин и казна  
б) Барака 5б  
в) Двојник 

 
123. Најпознатије дјело њемачког књижевника Johann Wolfgang вon Goethe је: 

a) Наук о бојама 
б) Јади младог Вертера 
в) 20 000 миља под морем 

 
124. Најпознатији Енглески писац зове се: 

a) John Milton (Џон Милтон) 
б) William Shakespeare (Вилијем Шекспир) 
в) Daniel Defoe (Даниел Дефо) 

 
125. Три познате трагедије које је написао William Shakespeare (Вилијем Шекспир) 

су: Отело, Ромео и Јулија и: 
a) Хамлет 
б) Сан љетне ноћи 
в) Tom Sawyer (Том Сојер) 

 
126. Познато дјело Бранка Ћопића “ Осма офанзива" у главнини описује период:  

a) Прије II свјетског рата 
б) Послије II свјетског рата  
в) За вријеме II свјетског рата 

 
127.  Аутор познатог романа "Орлови рано лете" се зове: 

a) Петар Кочић 
б) Мак Диздар 
в) Бранко Ћопић 

 
128.  Аутор  књиге Дервиш и смрт је: 

a) Меша Селимовић 
б) Мирослав Крлежа 
в) Јован Јовановић Змај 
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129.  "Бити или не бити, питање је сад ..." ријечи су из дјела William-a Shakespear-a 
(Вилијема Шекспира): 

a) Ромео и Јулија  
б) Хамлет  
в) Млетачки трговац 

 
130.  Аутор дјела Степски вук је: 

a) Herman Hesse (Херман Хесе) 
б) Jean Paul Sartre (Жан Пол Сартр) 
в) Albert Camus (Албер Ками) 

 
131.  Аутор дјела Дон Кихот је: 

a) Albert Camus (Албер Ками) 
б) Mark Twain (Марк Твен) 
в) Miguel de Cerвantes (Мигуел де Сервантес) 

 
132. Аутор  дјела Старац и море је: 

a) Charles Dickens (Чарлс Дикенс) 
б) Herman Hesse (Херман Хесе) 
в) Ernest Hemingway (Ернест Хемингвеј) 

 
133.  Роман Ана Карењина написао је руски писац: 

a) Лав Николајевич Толстој  
б) Фјодор М. Достојевски  
в) Иван Сергејевич Тургењев 

 
134.  Свјетски најпознатији дневник "Дневник Ане Франк" написала је: 

a) Anna Frank (Ана Франк) 
б) Emily Bronte (Емили Бронте) 
в) Margaret Mitchel (Маргарет Мичел) 

 
135.  Врста књижевности која се уобличава слободним стилом писања и не слиједи 

принципе метрике, риме и остала правила поезије зове се: 
a) Комедија 
б) Проза 
в) Аутобиографија 

 
136. Писма у службеној употреби у Босни и Херцеговини су: 

а) Латиница     
б) Ћирилица    
в) Латиница и ћирилица 

 
137.  Глаголи се: 

а) Коњугирају      
б) Деклинирају    
в) Компарирају 

 
138.  Синоним за ријеч поета је: 

а) Пјесник    
б) Драматург     
в) Романописац 
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139.  Придјеви се: 

а) Коњугирају 
б) Компарирају 
в) Деклинирају 
 

140.  Синоним за ријеч плафон је: 
а) Строп 
б) Пладањ 
в) Плато  

 
141.  Именице се: 

а) Деклинирају 
б) Коњугирају 
в) Компарирају 

 
142.  Синоним за ријеч мрква је: 

а) Кељ 
б) Келераба 
в) Шаргарепа  

 
143.  Начин језичког изражавања је: 

a) Стил 
б) Стих 
в) Реченица 

 
144.  Метафора је: 

a) Језичко изражајно средство преношења значења или неуобичајене употребе 
ријечи 

б) Језичко изражајно средство давања сасвим новог значења једној ријечи 
в) Мјера за семантичку вриједност ријечи 

 
145. Које од наведених пјесама није написао  

Алекса Шантић:  
а) "О класје моје" 
б) "Емина" 
в) "Тамница"  

 
146. Именице: ЦВИЈЕЋЕ, ПЕРЈЕ, ДЈЕЦА, ДУГМАД... које означавају мноштво бића  

или предмета исте врсте а који се налазе у неком неодређеном збиру  називају се: 
а) Заједничке (опште) 
б) Градивне  
в) Збирне 
 

147. Ријечи: ДЈЕТЕНЦЕ, ЦВЈЕТИЋ, РУЧИЦА, ПИЈУЦКАТИ... које значе нешто умањено  
називају се: 
а) Идиоми 
б) Деминутиви 
в) Хипокористици 

 
148. У којем дијелу Европе је смјештена држава Босна и Херцеговина? 
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а)  Јужни 
б) Сјевероисточни          
в) Југоисточни 

 
149.  С којом државом БиХ има најдужу границу (932 км)? 

а) Србија                 
б) Хрватска                    
в) Црна Гора  

 
150.  Колика је дужина обале којом  Босна и Херцеговина  излази на Јадранско море? 

а) 20,2 км               
б) 24.80 км                     
в) 29.5 км 

 
151. Како се зове највиши планински врх у Босни и Херцеговини (висок 2.386 м)? 

а) Волујак                  
б) Плочно                        
в) Маглић  

 
152.  Која од наведених ријека извире у Босни и Херцеговини?  

а) Дрина                        
б) Сава                           
в) Врбас  

 
153.  Које је највеће вјештачко босанскохерцеговачко језеро? 

а) Јабланичко језеро      
б) Бушко језеро          
в) Рамско језеро  

 
154. Какву климу има Босна и Херцеговина? 

а) Умјерено-континентална    
б) Континентална    
в) Медитеранска 

 
155. Планета Земља је подијељена на 7 континената, а највећи је: 

а) Азија     
б) Африка              
в) Европа 

 
156. Како се називају области обрасле травом са мало високог растиња, веома 

плодне, употребљаване за узгој аграрних биљака и карактеристичне у 
областима ниске надморске висине? 

а) Тундра                   
б) Тајге              
в) Степе 

 
157.  Закривљене линије на топографској карти које спајају тачке са једнаким 

надморским висинама називају се: 
а) Изобаре              
б) Изохипсе             
в) Изотерме 
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158. Најдужа европска ријека (3.531 км) је: 

а) Дунав               
б) Рајна                 
в) Волга 
 

159. Највећа пустиња Свијета је: 
а) Сахара              
б) Гоби                  
в) Арапска пустиња 

 
160.  Земља се окрене око Сунца за: 

а) 425 дана            
б) 365 дана         
в) 248 дана 

 
161.  Највећe полуострво на свијету је: 

а) Скандинавски      
б) Апенински       
в) Индијски 

 
162. Највиши планински врх на Свијету је: 

а) Монт Еверест       
б) Мон Блан        
в) Килиманџаро 

 
163. Ријеке БиХ улијевају се у два мора,  која? 

а) Јадранско и Средоземно море     
б) Јадранско и Црно море    
в) Јадранско и Јонско море 

 
164. Процес преласка из гасовитог у течно стање назива се: 

а) Евапорација           
б) Мржњење          
в) Кондензација 

 
165. Ваздушни омотач Земље зове се: 

а) Атмосфера           
б) Литосфера               
в) Хидросфера 

 
166. Која од наведених земаља је размјештена на два континента? 

а) Русија                 
б) САД                    
в) Кина  

 
167.  Укупна површина БиХ је: 

а) 51 129 км2              

б) 110 530 км2          

в) 23 680 км2 
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168. Која се ријека из БиХ улијева у Јадранско море? 
а) Врбас                   
б) Уна                    
в) Неретва 
 

169. Стратуси, циростратуси, цируси, стратокумулуси су врсте: 
а) Земљишта             
б) Облака               
в) Вјетрова  

 
170. Највећи океан је: 

а) Атлантски океан     
б) Индијски океан      
в) Тихи океан  

 
171. Најмногољуднија земља Свијета је: 

а) Кина                  
б) Русија            
в) Саудијска Арабија 

 
172.  Гејзири су: 

а) Извори нафте        
б) Мочваре         
в) Извори топле воде  

 
173. Сунце је: 

а) Звијезда       
б) Планета           
в) Сателит 

 
174. Морски тјеснац (мореуз) који спаја Средоземно море и Атлански океан је: 

а) Дарданели           
б) Гибралтар       
в) Отранска врата 

  
175. Са колико држава граничи БиХ? 

а) 5               
б) 4                
в) 3 

 
176.  На основу које љествице / скале, се изражава јачина потреса? 

а) Рихтерове         
б) Фишерове       
в) Фаренхајтове 

 
177. Бљескање које се јавља ослобађањем електричне енергије из облака назива се: 

а) Гром                   
б) Муња          
в) Снијег 
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178. Монсуни су: 
а) Валови     
б) Покрети тектонских плоча     
в) Сезонски вјетрови који дувају у тропским и суптропским крајевима 

 
179.  Вртложно кретање атмосфере уз ниски притисак у центру кретања, праћено 

великом количином падавина зове се: 
а) Циклон                 
б) Кошава          
в) Лахор 

 
180. На просторима БиХ налази се посљедња европска прашума, која се зове: 

а) Блидиње               
б) Хутово блато        
в) Перућица  

 
181.  Топла морска струја која се формира у Мексичком заливу, креће се сјеверним 

дијелом Атланског океана и завршава се код обала сјеверозападне Европе  зове 
се: 

а) Мексичка струја          
б) Голфска струја          
в) Атланска струја  

 
182. Како се назива почетни (нулти) меридијан? 

а) Екватор              
б) Гринвич                  
в) Гринич  

 
183. Шта чини географску координатну мрежу? 

а) Меридијани и паралеле      
б) Линије             
в) Полукругови  

 
184. Шта је сеизмограф? 

а) Инструмент за регистровање вулкана 
б) Инструмент за регистровање потреса 
в) Инструмент за мјерење притиска  

 
185. Шта чини биосферу? 

а) Ljуди                    
б) Животиње              
в) Сав живи свијет  

 
186.  Шта је свјетлосна година? 

а) Пут који прелази свјетлост 
б) Пут који пређе свјетлост за годину дана крећући се брзином 300 000 км/с 
в) Пут који пређе свјетлост за годину дана крећући се брзином 300 000 м/с 

 
187. Шта су звијезде? 

а) Усијана и плиновита небеска тијела која имају властиту свјетлост и топлоту 
б) Тамна и хладна небеска тијела 
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в) Комете 
 

188.  Шта је мјесец? 
а) Планета                   
б) Сателит                
в) Звијезда  

 
189.  Шта је географска карта? 

а) Сложена и у одређеној размјери увећана слика Земљине површине 
б) Поједностављена и смањена скица Земљине површине 
в) Поједностављена и у одређеној размјери смањена слика Земљине површине  

 
190. Које ријеке својим већим или мањим дијелом уједно чине и државну границу 

Босне и Херцеговине са сусједним државама? 
а) Сава, Уна, Дрина       
б) Уна, Босна, Дрина        
в) Врбас, Сава, Дрина 

 
191. Оазе су: 

а) Травнате области 
б) Области са површинском водом у пустињама 
в) Најтоплији дијелови пустиња 

 
192. Наша и у свијету највећа понорница прије хидромелиорационих радова била је: 

а) Требижат                    
б) Милач                     
в) Требишњица  

 
193. Шта је Тибет? 

а) Највиша и најпространија висораван на Свијету 
б) Највећа низија на Свијету 
в) Највећа пустиња 

 
194. Шта је природни прираштај? 

а) Кретање становништва 
б) Разлика између наталитета и морталитета 
в) Повећање броја становника 

 
195. Шта представља сполна структура становништва? 

а) Подјела становништва по сполу 
б) Бројчани однос између старог и младог становништва 
в) Бројчани однос између мушког и женског становништва 

 
196. Шта  је то надморска висина?   

а) Вертикална удаљеност одређене тачке на земљи од нивоа мора 
б) Хоризонтална удаљеност одређене тачке на земљи од најближе морске обале 
в) Угао који заклапа правац одређене тачке на земљи са правцем сјевера 
 

197. Азимут је:   
а) Угао који затвара одређени правац са правцем сјевера 
б) Угао који затвара висину земљишне тачке у односу на море 
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в) Азимут није угао него правац 
 

198. Демографски подаци су:   
а) Подаци о клими    
б) Подаци о рељефу    
в) Подаци о становништву 

 
199. Група људи који чине становништво Арктика су:  

а) Бушмани  
б) Хотентоти  
в) Ескими 

 
200. Пустињски номади на Блиском истоку, који говоре арапски језик су:  

а) Бедуини  
б) Мелези 
в) Банту црнци  

 
201. Један од два тренутка у години, када се сунце надје тачно изнад екватора и када 

су дан и ноћ једнако дуги на цијелој земљи је:  
а) Равнодневица  
б) Меридијан 
в) Еквинциј 

 
202. Према предмету проучавања, географија је: 

а) Природна наука 
б) Друштвена наука 
в) Природна и друштвена наука 
 

203. Однос копна и мора на Земљи је: 
а) 40% : 60% 
б) 29% : 71% 
в) 71% : 29% 
 

204. Надморска висина је висинска разлика у односу на: 
а) Свјетско море 
б) Ријечну долину 
в) Најнижу копнену тачку државе 
 

205. Најнижи слој атмосфере је: 
а) Стратосфера 
б) Јоносфера 
в) Тропосфера 
 

206. Најбројнији народи у Европи су: 
а) Романи 
б) Словени 
в) Германи 
 

207. Планине су рељефни облици изнад: 
а) 500 метара надморске висине 
б) 1.000 метара надморске висине 
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в) 2.000 метара надморске висине 
 

208. Низије су рељефни облици до: 
а) 100 метара надморске висине 
б) 200 метара надморске висине 
в) 300 метара надморске висине 
 

209. Брда су рељефни облици између: 
а) 200 и 500 метара надморске висине 
б) 300 и 500 метара надморске висине 
в) 500 и 700 метара надморске висине 
 

210. Циклони су: 
а) Области са ниским ваздушним притиском 
б) Области са високим ваздушним притиском 
в) Хладни вјетрови 
 

211. Антициклони су: 
а) Области са високим ваздушним притиском 
б) Области са ниским ваздушним притиском 
в) Топли вјетрови 
 

212. Каквe су врсте облаци „Цируси“? 
а) Кишни 
б) Гомиласти 
в) Перјасти 
 

213. Каквe су врсте облаци „Кумулуси“? 
а) Гомиласти 
б) Перјасти 
в) Кишни 
 

214. Природни прираштај је однос: 
а) Наталитета и фертилитета 
б) Наталитета и морталитета 
в) Морталитета и наталитета 
 

215. Умерени топлотни појас налази се између: 
а) 23°27' и 66°33' на обје географске ширине 
б) 33°30' и 69°30' на обје географске ширине 
в) 23°27' и 66°33' само сјеверне географске ширине 
 

216. Према односу копна и мора државе могу бити: 
а) Копнене и поморске 
б) Копнене, полукопнене, острвске и полуострвске 
в) Континенталне, полуконтиненталне, острвске и полуострвске 
 

217. Степе су биљне заједнице: 
а) Високе и ријетке травне вегетације 
б) Ниске и ријетке травне вегетације 
в) Ниске и бујне травне вегетације 
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218. Рељеф спада у групу: 
а) Математичких географских чинилаца 
б) Физичких географских чинилаца 
в) Друштвених географских чинилаца 
 

219. Саобраћај спада у групу: 
а) Друштвених географских чинилаца 
б) Физичких географских чинилаца 
в) Математичких географских чинилаца 
 

220. Клима спада у групу: 
а) Математичких географских чинилаца 
б) Друштвених географских чинилаца 
в) Физичких географских чинилаца 
 

221. Мале државе имају површину до: 
а) 50.000 км2 
б) 100.000 км2 
в) 200.000 км2 

 
222. Плитвичка језера се налазе у:  

а) Хрватској  
б) Словенији 
в) Румунији 

 
223. Највеће језеро на свијету је:  

а) Газиводе  
б) Каспијско језеро 
в) Мичиген језеро 

 
224. Маурицијус је:  

а) Ријека 
б) Држава  
в) Планина  

 
225. Планета Земља има природних сателита:  

а) Један 
б) Два 
в) Три 

 
226.  Који је био повод за избијање Првог свјетског рата?   

а) Сарејевски атентат на Аустро-Угарског пријестолонасљедника 28.6.1914. 
године 

б) Анексија БиХ од стране Аустро-Угарске монархије 1908. године  
в) Империјалистички циљеви великих сила након завршетка балканских ратова 

 
227.  Када је отпочео Други свјетски рат и којим догађајем   

а) Нападом Њемачке на Краљевину Југославију 06.04.1941. године 
б) Нападом Јапана на Пеарл Харбоур 07.12.1941. године 
в) Нападом Њемачке на Пољску 01.09.1939. године 
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228. Шестог аугуста 1945. године бачена је атомска бомба на Јапански град:  
а) Токио   
б) Кјото     
в) Хирошиму 

 
229.  Операција Барбаросса назив је за њемачку инвазију Совјетског Савеза, била је: 

а)  1922. године       
б) 1912. године      
в) 1941. године 

 
230.  Освајањем Берлина и Хитлеровим самоубиством (1945. године), завршава: 

a) Први свјетски рат у Еуропи 
б) Други свјетски рат у Еуропи 
в) Хладни рат 

 
231.  Берлински зид је дугачка баријера која је одвајала Западни од Источног 

Берлина, израђен је: 
а)  1961. године 
б) 1958. године      
в) 1964. године 

 
232.  Берлински зид је дугачка баријера која је одвајала Западни од Источног 

Берлина, срушен је: 
а)  1979. године       
б) 1986. године      
в) 1989. године 

 
233.  Први човјек који је отпутовао у свемир био је: 

a) Јуриј Алексијевич Гагарин 
б) Нил Армстронг 
в) Валентина Терјешкова 

 
234.  Прво засједање АВНОЈ-а одржано је: 

а) 26. априла 1945. године, у Сарајеву 
б) 03. марта 1941. године, у Јајцу 
в) 26. и 27. новембра 1942. године, у Бихаћу 

 
235.  Друго засједање АВНОЈ-а одржано је: 

а) 26. априла 1945. године, у Сарајеву 
б) 29. и 30. новембра 1943. године, у Јајцу 
в) 26. и 27. новембра 1942. године, у Бихаћу 

 
236.  Гдје и када је одржано прво засједања ЗАВНОБиХ-а? 

a) у Сарајеву, 26. априла 1945. године 
б) у Мркоњић Граду , 25. новембра 1943. године 
в) у Бихаћу, 27. новембра 1942. године 

 
237.  Индијски национални вођа који се изборио за независност Индије путем 

ненасилне револуције био је: 
a) Мао-Це Тунг (Mao-Tse Thung) 
б) Махмуд Абас 
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в) Махатма Ганди (Mohandas Gandi) 
 

238.  Кинески политичар, војсковођа, револуционарни вођа и државник који се 
сматра најважнијом личношћу у модерној кинеској историји, и једном од 
највећих личности 20. вијека, био је: 
a) Мао-Це Тунг (Mao-Tse Tung) 
б) Чанг Kај - Шека (Cheng Kaj-Shek) 
в) Зенг Вентин (Zhang Wentian) 

 
239.  Уговор о Еуропској унији познатији као Уговор из Мастрихта (Maastrichta) 

потписан је: 
a) 1991.године 
б) 1992.године  
в) 1993. Године 

 
240.  Дизелски мотор је мотор с унутрашњим сагоријевањем, који као погонско 

гориво користи дизел и који ради Dieseloвim (Дизеловим) циклусом. Изумио га 
је: 
а) 1892. године њемачки ињжењер Rudolf Diesel (Рудолф Дизел) 
б) 1897. године: Winton Motor Carriage Company (Винтон мотор кериџ 

компанија) 
в) 1862. године  Nicholas Immel (Николас Имел) 

241.  Уједињени народи или Уједињене нације је свјетска организација са сједиштем 
у New Yorku (Њу Јорку). Основана је: 
a) 24. новембра 1954.године 
б) 24. октобара 1945.године 
в) 23. септембра 1947.године 

 
242.  Гдје и када је потписан  Сјевероатлантски споразум : 

a) У Washington-u (Вашингтону), 4.априла 1949.године 
б) У New York-у (Њу Јорку), 5.маја 1946.године 
в) У Brussels-у (Бриселу), 24.децембра 1945.године 

 
243.  Помоћна историјска наука која проучава имена из прошлости назива се: 

a) Хронологија 
б) Епиграфија 
в) Метристика 

 
244. Ко је први користио бројне ознаке од 0 до 9? 

a) Маје 
б) Кинези 
в) Индијци 

 
245. Које су по реду Зимске олимпијске игре 1984.године, одржане у Сарајеву? 

a) XV Зимске олимпијске игре 
б) XIV Зимске олимпијске игре 
в) XVI Зимске олимпијске игре 

 
246. Ко је био иницијатор и вођа борбе за људска права америчких црнаца током 60-

тих година? 
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a) Martin Luther King Junior (Мартин Лутер Кинг млађи) 
б) William Harвey (Вилием Харви) 
в) James Watt (Џемс Ват) 

 
247. Гдје је рођена Мајка Тереза?  

a) У Тирани  
б) У Атини  
в) У Скопљу 

 
248.  Прво и задње слово грчког алфабета су: 

а) Алфа и бета    
б) Алфа и омега    
в) Гама и бета 

 
249.  Писмо старих Египћана се зове: 

а) Клинасто писмо    
б) Хијероглифи     
в) Староегипатско писмо 

 
250.  Врло јак експлозив изумљен од стране шведског научника Алфреда Нобела 

назива се: 
а) ТНТ    
б) Динамит     
в) Нитроглицерин 

 
251.  Шта је то аеродром ? 

а) Уређена копнена површина која служи за утрке аутомобила до 3000 мм³ 
б) Уређена копнена површина са слијетно-полетним стазама, објектима, 

уређајима и постројењима намјењеним за полијетање, слијетање и боравак 
авиона 

в) Уређена копнена површина намјењана за полијетање, слијетање и боравак 
медицинских хеликоптера 

 
252.  Осим ударног и топлотног  таласа један од продуката нуклеарне експлозије 

представаљају и зрачења ? 
а) α зракама   
б)  β зракама    
в) α,  β и  γ зрацима. 

 
253.  Који су основни извори електричне енергије у БиХ?   

а) Нуклеарне електране и хидроелектране 
б) Хидроелектране и термоелектране 
в) Електране покретане снагом вјетра и електране покретане Сунчевом 

енергијом 
 

254.  Који научник је дефинисао један од основних закона физике "Закон акције и 
реакције"?   
а) Isaac Newton (Исак Њутн)    
б) James Watt  (Џемс Ват)  
в) Никола Тесла 
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255.  Шта означава енглеска скраћеница HDD (Hard Disc Driвe)?   
а) Оперативни систам рачунара  
б) Магнетни медиј на ком се похрањују подаци 
в) Радну меморију рачунара. 

 
256.  Окамењени остаци биљака или животиња из старих геолошких периода развоја 

Земље  зову се: 
а) Фосили   
б) Диносауруси      
в) Праамебе 

 
257.  Наука о општим својствима и грађи материје као  и основним облицима њеног 

кретања назива се: 
а) Ботаника   
б) Физика      
в) Астрономија 

 
258.  Уређај за претварење свјетлосне енергије Сунца у електричну енергију назива 

се: 
а) Фотон   
б) Фотоћелија      
в) Фотографија 

 
259.  Неограничена власт која се ослања на владавину силе назива се: 

а) Либерализам   
б) Диктатура      
в) Парламентарна демократија 

 
260.  Посебно грађен брод прилагођен за искрцавање трупа и технике на неуређену 

непријатељску обалу се зове: 
а) Десантни брод   
б) Шлеп      
в) Крстарица 

 
261.  Намјерно пласирање кривих информација са сврхом да онај који даје такву 

информацију науди оном коме даје информацију назива се: 
а) Дезинформација   
б) Претпоставка      
в) Вијест 

 
262.  Хемијско разлагање твари (нпр. воде) пропуштањем електричне енергије кроз 

њих назива се:  
а) Електролиза   
б) Електрошок      
в) Електро-хемијска реакција 

 
263.  Шта је то хигрометар ? 

а) Инструмент за мјерење влажности зрака 
б) Инструмент за мјерење температуре 
в) Инструмент за мјерење брзине вјетра 
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264.  Теорија о постанку биљних и животињских врста путем природног одабирања 
(селекције) зове се: 
а) Генетичка теорија    
б) Дарвинизам     
в) Популизам 
 

265.  Центрифугална сила је она која се јавља при ротацији и која усљед тога: 
 а) Одвлачи од средишта   

б) Привлачи ка средишту    
в) Задржава у средишту 

 
266.  Позитивни пол извора електричне енергије назива се: 

а) Анода    
б) Катода     
в) Диода 

 
267.  Јединица за мјерење јачине електричне струје је: 

а) Ампер    
б) Волт     
в) Ват 

 
268. Један од најједноставнијих једноћелијских организама назива се: 

а) Амеба    
б) Цитоплазма     
в) Парамецијум 

 
269.  Сликарска техника сликања воденим бојама назива се: 

а) Акварел    
б) Графика    
в) Акрил 

 
270.  Душевно стање које карактерише велика узрујаност, јако узбуђење, јак осјећај 

страха а при коме попушта контрола воље назива се: 
а) Хипокризија    
б) Афект    
в) Флегматизам 
 

271.  У астрономији највећа удаљеност планета од Сунца назива се: 
а) Свјетлосна година    
б) Прољетна равнодневница    
в) Афел 

 
272.  Шта је то термометар ? 

а) Инструмент за мјерење влажности зрака 
б) Инструмент за мјерење температуре 
в) Инструмент за мјерење брзине вјетра 

 
273.  Колико бајта садржи један килобајт (КБ) ? 

а) 256   
б) 512   
в) 1024 
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274. Шта је то компас ? 

а) Справа која служи за одређивање правца вјетра 
б) Справа која служи за одређивање правца кретања на мору 
в) Справа која служи за одређивања страна свијета 
 

275. Јединица мјере за отпор  електричне енергије је?   
а) Ват   
б) Волт   
в) Ом  

 
276. Који од наведених појмова претставља оперативни систем који се користи у 

раду  рачунара?   
а) Windows XP Professional  (Виндовс ХП профешенел) 
б) Microsoft Office Word 2003 (Маикрософт офис ворд)  
в) Internet Explorer (Интернет експлорер) 

 
277.  Шта је далтонизам? 

а) Сљепило за боје    
б) Сљепило     
в) Друштвени правац по Далтону 

 
278.  Рехабилитација је: 

а) Поштовање законитости    
б) Довођење некога у ред    
в)  Враћање у претходно стање 

 
279.  У масовне медије спадају: 

а) Филм, радио, телевизија, штампа    
б) Књига, скрипта, афиша    
в)  Позориште, биоскоп, интернет 

 
280.  Основна друштвена група у социјалној заједници је: 

а) Породица    
б) Мјесна заједница         
в) Град 

 
281. У основне величине у физици, по Међународном систему јединице спадају: 

а) Дужина, вријеме, количина (твари) супстанције 
б) Вријеме, маса, запремина 
в) Маса, површина, апсолутна температура 

 
282.  Проучавањем подземних крашких облика бави се: 

а) Спелеологија 
б) Палеографија 
в) Хидрографија 

 
283.  Која од слиједећих величина није вектор? 

а) Брзина 
б) Сила 
в) Рад 
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284.  Шта је Брајево писмо? 

а)  Знаковни језик за глува лица 
б)  Писмо за слање тајних порука 
в)  Универзално писмо за слијепа лица 

 
285.  Шта је фобија? 

а) Интензивна љубав 
б)  Посматрање одређеног објекта или појаве 
в)  Интензиван ирационалан страх 

 
286.  Шта је «друштво»: 

а) Организирана заједница људи заснована на међусобној повезаности, узајамној 
производној и животној активности 

б)  Људи истих година 
в)  Школски узраст 

 
287.  Нитроген, фосфор и сумпор су: 

а) Неметали 
б) Метали 
в) Полуметали 

 
288.  Гравитационе силе су: 

а) Привлачног карактера 
б) Одбојног карактера 
в)  Некад привлачног, некада одбојног карактера 

 
289.  Хендикеп је: 

а) Безразложан страх 
б) Осјећај више вриједности 
в) Статус личности настао као посљедица инвалидности 

 
290.  Шта је карактер? 

а) Скуп особина личности које су резултат одгоја 
б) Скуп особина личности које су резултат одгоја и дјеловања средине 
в) Врста земљишта 

 
291.  Врста темперамента су: 

а) Колерик, сангвиник, флегматик, меланхолик 
б) Појам, суд и закључак 
в) Пажња, адаптивност, креативност 

 
292.  Која честица неће скретати у магнетном пољу? 

а) Електрон 
б) Неутрон 
в) Протон  

 
293.  UNICEF је:  

а) Организација за помоћ болесним особама 
б) Скраћеница за Међународни фонд уједињених нација за помоћ дјеци 
в) Организација за помоћ дјеци ометеној у развоју 
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294.  Филателија је скупљање и проучавање:  

а) Поштанских маркица  
б) Античких печата  
в) Географских мапа  

 
295.  Инклузија је: 

a) Запрека која омета или онемогућава да дођемо до неког циља 
б) Образовна пракса којом су дјеца са сметњама у развоју интегрирана у редовне 
разреде 

в) Психички поремећај 
 

296.  Предрасуда је: 
a) Предвиђање догађаја 
б) Чешће негативни ставови и мишљења о неким идејама, људима или групама 
људи 

в) Теорије мишљења 
 

297.  Едукација је: 
a) Способност сналажења у одређеним ситуацијама 
б) Мијењање личности у жељеном правцу дуж одређених димензија, вјеровања, 
мишљења и понашања 

в) Проблеми у понашању 
 

298.  Ријеч култура је: 
a) Грчког поријекла 
б) Латинског поријекла 
в) Италијанског поријекла 

 
299.  Морфологија је наука која се бави: 

a) Гласовним промјенама 
б) Врстама, облицима и творбом ријечи 
в) Функцијом ријечи у реченици 

 
300.  Људско комуницирање темељи се на: 

a) Симболима 
б) Познанству 
в) Искуству 

 
301.  Антитијела су: 

a) Протеини 
б) Угљикохидрати 
в) Масти 

 
302.  Шећер у домаћинству је: 

a) Дисахарид сахароза 
б) Полисахарид гликоген 
в) Моносахарид глукоза 

 
303.  Хемофилија је болест коју карактерише: 

a) Повећање броја леукоцита 
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б) Повећање броја леукоцита, а смањење броја еритроцита 
в) Немогућност згрушавања крви 

 
304.  Болест скорбут настаје као посљедица авитаминозе: 

a) Витамина групе Б 
б) Витамина Ц 
в) Витамина Д 

 
305.  Нобелова награда не додјељује се за: 

a) Медицину 
б) Физику 
в) Математику 

 
306.  Аутомобил се креће брзином 10 м/s, а затим брзином 40 км/h. Аутомобил је: 

a. Убрзао 
б) Успорио 
в) Није промијенио брзину 

 
307.  Адаптација је: 

a) Доб човјекова психичког и тјелесног развоја који наступа након завршеног 
пубертета и траје до почетка зрелости 

б) Свака промјена у структури и функцији организма која га чини способним за 
одржавање живота или за продужење врсте 

в) Замјена радне активности неком другом, обично лаганом или угодном 
активношћу, у циљу релаксирања и опоравка од рада 

 
308. Мотивација је: 

a) Стање у којем смо «изнутра» побуђени неким потребама, поривима, тежњама, 
жељама или мотивима, а усмјерени према постизању неког циља, који извана 
дјелује као потицај на понашање 

б) Метода у проучавању развоја дјетета 
в) Метода испитивања понашања 

 
309.  Млијечни шећер лактоза се састоји из: 

a) Молекуле глукозе и молекуле галактозе 
б) Молекуле глукозе и молекуле фруктозе 
в) Двије молекуле глукозе 

 
310.  Шећер у крви је: 

a) Глукоза 
б) Лактоза 
в) Фруктоза 

 
311.  Еритроцити одраслих организама стварају се: 

a) У коштаној сржи 
б) У лимфним чворовима 
в) У слезени 

 
312.  Центар за равнотежу налази се у: 

a) Продуженој мождини 
б) Малом мозгу 
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в) Средњем мозгу 
 

313.  Аорта је: 
a) Највећа артерија 
б) Највећа вена 
в) Велика срчана артерија 
 

314.  Који програм из пакета «Microsoft Office» омогућава израду таблица/ табела? 
a) Word 
б) Power Point 
в) Excel 

 
315.  Вирус ХИВ (вирус СИДЕ) напада и разара: 

а) Лимфоците 
б) Еритроците 
в) Тромбоците 

 
316. Хипократову заклетву полажу:  

а) Инжењери  
б) Космонаути  
в) Ljекари 

 
317. Компјутерски програм са пратећом документацијом, дизајниран за задовољење 

посебних корисничких захтјева и намијењен широком кругу корисника је:  
а) Хардвер  
б) Пасkал  
в) Апликативни софтвер 

 
318. Салвадор Дали је:  

а) Глумац 
б) Сликар 
в) Физичар  

 
319. Обоа је :  

а) Област у Русији  
б) Ријека 
в) Дувачки инструмент  

 
320. Жена са повезом преко очију и вагом у руци је симбол:  

а) Феминизма 
б) Страдања 
в) Правде 

 
321. Лучиано Павароти је:  

а) Пјесник  
б) Италијански сликар  
в) Најпознатији тенор  

 
322. Манија гоњења или мегаломанија без  халуцинација је:  

а) Параноја  
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б) Делиријум  
в) Умишљaње  

 
323. Панкреас је:  

а) Жлијезда 
б) Мишић 
в) Крвна плазма  

 
324. Подјела пацијената ради приоритета назива се:  

а) Расподјела 
б) Прерасподјела  
в) Тријажа 

 
325. Taekwondo (теквандо)је:  

а) Ритуал Јапанаца  
б) Традиционална игра Шпаније  
в) Корејска борилачка вјештина  

 
326. Систем знакова који представља слова, бројеве и интерпункције, а исказује се 

тачкама,  
цртицама или празним словима је:  
а) Глагољица 
б) Клинасто писмо  
в) Морзеова азбука  

 
327. Маркиз је:  

а) Исељавање становништва  
б) Пробно снимање 
в) Европска племићка титула  

 
328. Анис је назив за:  

а) Зачин 
б) Вјештина продаје  
в) Дио гардеробе Јевреја  

 
329. Особа која пушта снимљену музику на радију или у ноћном клубу је:  

а) Диск џокеј 
б) Џокеј 
в) Музичар  

 
330. Колумбо је открио Америку:  

а) Тражећи кућу  
б) Тражећи поморски пут за Индију  
в) Бјежећи од непријатеља 

 
331. Скраћеница за Америчку кошаркашку лигу је:  

а) АКЛ 
б) ДХЛ  
в) НБА  

 
332. Џон Ленон био је члан групе:  

а) Roling Stones (Ролинг Стонси) 
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б) Duran Duran (Дјуран Дјуран) 
в) Бeatles (Битлси) 

 
333. "Златна палма" је:  

а) Филмско признање  
б) Позоришна награда  
в) Статуа у Сан Рему  

 
334. Треће слово грчке азбуке је:  

а) Тета 
б) Делта  
в) Гама 

 
335. Форензична медицина је:  

а) Судска медицина  
б) Хирургија 
в) Гинекологија  

 
336. Најпотпунија и најсавршенија постојећа збирка вавилонских закона је:  

а) Вавилонски законик  
б) Хамурабијев законик  
в) Вавилонска књижица 
 

337. Харфа је:  
а) Музички инструмент  
б) Дувачки инструмент 
в) Саобраћајни знак 

 
338. WWW је скраћеница за:  

а) World World World  
б) World Web Wide 
в) Програмски језик 

 
339. Чернобиљска катастрофа је:  

а) Несрећа у нуклеарној електрани  
б) Несрећа у термоелектрани 
в) Несрећа у хидроелектрани  

 
340. Главна обавјештајна и контраобавјештајна агенција у САД је :  

а) ОБА 
б) ЦИА  
в) ФИА  

 
341. Забрана додиривања, изрицања или чињења нечег из страха од непосредне казне 

натприродне силе је:  
а) Страх  
б) Богобојазност  
в) Страхопоштовање  

 
342. Матадори су:  

а) Ватрогасци 
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б) Кројачи 
в) Ништа од наведеног  

 
343. Мјешавина хидрокарбоната, која се добија од нафте и црне или тамно смедје 

боје, зове се:  
а) Битумен 
б) Цемент 
в) Малтер 
 

 
344. Поступак у коме се ћелије или ткиво узимају од пацијента и испитују, назива се:  

а) Анализа  
б) Синтеза  
в) Биопсија  

 
345. Јужноамеричка риба која је у стању да изазове електрични удар, довољно јак да 

ошамути човјека је:  
а) Електрична јегуља  
б) Електрична ајкула 
в) Електрична медуза  

 
346. Запис на гробу, у стиху или прози је:  

а) Опроштајни стих 
б) Тужбалица 
в) Епитаф 

 
347. Систем који омогућава корисницима да шаљу писма, пошиљке и пакете на 

адресе у својој или страној земљи је:  
а) Мрежни систем  
б) Писани систем 
в) Поштански систем  

 
348. Уздржавање од хране, обично из етичких или религиозних разлога је:  

а) Гладовање  
б) Пост 
в) Медитација  

 
349. Митолошко биће са тијелом лава и људском главом је:  

а) Сирена 
б) Киклоп  
в) Сфинга  

 
350. Која се помоћна историјска наука бави проучавањем старих писама? 

а) Палеографија 
б) Хералдика 
в) Археологија 
 

Закључно са редним бројем тристотинепедесет (350). 
 
 
 



38 
 

  ОДГОВОРИ НА ПИТАЊА ИЗ ТЕСТА ОПШТЕГ ЗНАЊА ЗА КАНДИДАТЕ ЗА 
  ПРИЈЕМ У ВОЈНУ СЛУЖБУ У ОРУЖАНЕ СНАГЕ БОСНЕ И ХЕРЦЕГОВИНЕ 
                                     У КАТЕГОРИЈУ ВОЈНИКА 

 
1. В 47. Б 93. А 139. Б 185. В 
2. Б 48. А 94. А 140. А 186. Б 
3. А 49. Б 95. В 141. А 187. А 
4. Б 50. Б 96. Б 142. В 188. Б 
5. А 51. Б 97. А 143. А 189. В 
6. А 52. В 98. Б 144. А 190. А 
7. А 53. А 99. Б 145. В 191. Б 
8. В 54. А 100. В 146. В 192. В 
9. В 55. А 101. В 147. Б 193. А 
10. Б 56. Б 102. Б 148. В 194. Б 
11. В 57. А 103. Б 149. Б 195. В 
12. А 58. А 104. А 150. А 196. А 
13. А 59. Б 105. А 151. В 197. А 
14. А 60. В 106. А 152. В 198. В 
15. А 61. Б 107. Б 153. Б 199. В 
16. А 62. В 108. В 154. А 200. А 
17. Б 63. Б 109. Б 155. А 201. В 
18. А 64. Б 110. А 156. В 202. В 
19. А 65. Б 111. Б 157. Б 203. Б 
20. А 66. Б 112. В 158. В 204. А 
21. В 67. Б 113. А 159. А 205. В 
22. Б 68. В 114. Б 160. Б 206. Б 
23. А 69. В 115. В 161. В 207. А 
24. А 70. А 116. Б 162. А 208. Б 
25. Б 71. Б 117. В 163. Б 209. А 
26. В 72. Б 118. А 164. В 210. А 
27. В 73. Б 119. Б 165. А 211. А 
28. В 74. А 120. В 166. А 212. В 
29. Б 75. Б 121. Б 167. А 213. А 
30. В 76. Б 122. А 168. В 214. Б 
31. Б 77. В 123. Б 169. Б 215. А 
32. А 78. Б 124. Б 170. В 216. В 
33. В 79. В 125. А 171. А 217. Б 
34. А 80. В 126. Б 172. В 218. Б 
35. В 81. В 127. В 173. А 219. А 
36. Б 82. В 128. А 174. Б 220. В 
37. А 83. В 129. Б 175. В 221. В 
38. Б 84. В 130. А 176. А 222. А 
39. В 85. В 131. В 177. Б 223. Б 
40. В 86. Б 132. В 178. В 224. Б 
41. А 87. В 133. А 179. А 225. А 
42. Б 88. А 134. А 180. В 226. А 
43. В 89. Б 135. Б 181. Б 227. В 
44. А 90. Б 136. В 182. В 228. В 
45. А 91. В 137. А 183. А 229. В 
46. В 92. В 138. А 184. Б 230. Б 
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231. А 255. Б 279. А 303. В 327. В 
232. В 256. А 280. А 304. Б 328. А 
233. А 257. Б 281. А 305. В 329. А 
234. В 258. Б 282. А 306. А 330. Б 
235. Б 259. Б 283. В 307. Б 331. В 
236. Б 260. А 284. В 308. А 332. В 
237. В 261. А 285. В 309. А 333. А 
238. А 262. А 286. А 310. А 334. В 
239. Б 263. А 287. А 311. А 335. А 
240. А 264. Б 288. А 312. Б 336. Б 
241. Б 265. А 289. В 313. А 337. А 
242. А 266. А 290. Б 314. В 338. Б 
243. Б 267. А 291. А 315. А 339. А 
244. В 268. А 292. Б 316. В 340. Б 
245. Б 269. А 293. Б 317. В 341. Б 
246. А 270. Б 294. А 318. Б 342. В 
247. В 271. В 295. Б 319. В 343. А 
248. Б 272. Б 296. Б 320. В 344. В 
249. Б 273. В 297. Б 321. В 345. А 
250. Б 274. В 298. Б 322. А 346. В 
251. Б 275. В 299. Б 323. А 347. В 
252. В 276. А 300. А 324. В 348. Б 
253. Б 277. А 301. А 325. В 349 В 
254. А 278. В 302. А 326. В 350. А 

 
 
 

 
 
 
 


