
Примјери питања за тест опште информисаности 

1. Шта је политика 

✓ Скуп основних принципа и смјерница којима се усмеравају одређене 

активности са намјером остваривања дугорочних циљева 

✓ Средство уз помоћ ког се стиче капитал 

✓ Наука која изучава политичке односе 

2. Шта је политикологија? 

✓ Наука која обучава будуће политичаре 

✓ Наука о друштву 

✓ Друштвена наука која проучава политику, политичке појаве, идеје, 

институције и процесе 

3. Ко је био Аристотел? 

✓ Римски политичар 

✓ Грчки филозоф 

✓ Француски војсковођа 

4. Шта је политичка кампања? 

✓ Реклама организована пред политичке изборе 

✓ Нарушавање угледа политичких опонената 

✓ Организована и интензивна акција смишљена како би се остварио одређени 

политички циљ 

5. Шта су масовни медији? 

✓ Медији који троше више него што зарађују 

✓ Застарјели медијски апарати без могућности репродукције звука 

✓ Медији широке потрошње и широког опсега које конзумирају масе широм 

свијета 

6. Шта је имиџ? 



✓ Стил облачења 

✓ Општа представа о некој личности, предмету или објекту 

✓ Статус на друштвеним мрежама 

7. Шта представља појам „елита“? 

✓ Истакнуте људе, групе или установе које су високо позициониране у 

одређеном друштву или систему 

✓ Корумпиране групације политичара 

✓ Тајна друштва која контролишу банкарске системе 

8. Шта је апатија? 

✓ Незаинтересованост/равнодушност 

✓ Неодлучност/несигурност 

✓ Агресивност/насиље 

9. Шта је јавно мњење? 

✓ Демократски протест 

✓ Окупљање грађана 

✓ Мишљење јавности 

10. Шта је хегемонија? 

✓ Превласт/доминација некога над неким 

✓ Медијска манипулација над неким 

✓ Међународно удружење економиста 

11. Шта је стереотип? 

✓ Политичар у пензији 

✓ Упрошћен и генерализован однос или поглед према некоме или нечему 

✓ Процес креирања политичких кампања 

12. Шта је пропаганда? 



✓ Смишљено лагање јавности 

✓ Полутачне медијске поруке 

✓ Планско ширење одређених информација, схватања и учења 

13. Шта је индоктринација? 

✓ Процес усађивања идеја и ставова обично кроз систем образовања 

✓ Процес политичке рехабилитације смјењених политичара 

✓ Процес који предузимају правосудне институције против ратних злочинаца 

14. Шта је рационалност? 

✓ Дјеловање праћено паранојом 

✓ Дјеловање које захтјева употребу разума 

✓ Дјеловање усмјерено против заговарања сукоба 

15. Шта је етика? 

✓ Наука о моралу 

✓ Лично мишљење о некоме или нечему 

✓ Учење настало из мисли различитих кинеских филозофа 

16. Шта је демократија? 

✓ Власт народа 

✓ Народни бунт 

✓ Његовање државних традиција 

 

17. Шта је реторика? 

✓ Присјећање на прошла времена 

✓ Наука о реторичким питањима 

✓ Вјештина лијепог говора и бесједништва 

18. Шта је референдум? 



✓ Право народа да општим гласањем одлучи о неком државном или 

друштвеном питању 

✓ Право народа да на насилан начин смијени власт која му не одговара 

✓ Право страначки опредјељених индивидуа да јавно причају против потеза 

своје странке 

19. Шта је диктатура? 

✓ Облик владавине који налаже интензивно укључивање јавности у доношење 

одлука 

✓ Облик владавине у коме сву власт посједује један човјек или мање групе 

људи 

✓ Облик владавине у коме је економија доминантнија од политике 

20. Шта је анархија? 

✓ Безвлашће 

✓ Апсолутна власт једног човјека 

✓ Старогрчки облик владавине неколицине људи који су се називали 

„архонтима“ 

21. Шта представља појам „коалиција“? 

✓ Прелазак са комунистичког на демократско друштво 

✓ Активно дјеловање неке невладине организације 

✓ Удружење/савез 

22. Шта представља појам „опозиција“? 

✓ Супротност/противност/противничка страна 

✓ Заједништво/пријатељство 

✓ Народни протест/бунт 

23. Шта је тероризам? 



✓ Начин владања или остваривања одређених циљева уз помоћ застрашивања 

и насиља 

✓ Учење екстремних исламистичких групација 

✓ Организација коју је основао Осама бин Ладен 

24. Шта је харизма? 

✓ Дар/шарм/привлачност/ријетка особина 

✓ Древна јеврејска грана филозофије 

✓ Заклетва коју полажу политичари у Јапану 

25. Шта је геноцид? 

✓ Злочин у Сребреници 

✓ Планско уништавање, убијање, физичко истребљивање читаве популације, 

без обзира на пол и године 

✓ Планско уништавање културе и језика одређене етничке заједнице 

26. Шта је дезинформација? 

✓ Процес креирања мисаоних садржаја 

✓ Лажан, обмањујући или дјеломично истинит податак 

✓ Планско ширење одређених политичких порука 

27. Шта је суверенитет? 

✓ Државни систем којим управља краљ 

✓ Материјално добро одређене државе 

✓ Потпуна државна независност 

28. Шта значи бити либералан? 

✓ Слободоуман/слободњачки 

✓ Скептичан/сумњичав 

✓ Интелигентан/паметан 

29. Шта значи бити конзервативан? 



✓ Противан новотаријама/старомодан 

✓ Примитиван 

✓ Изолован 

30. Шта значи бити инфериоран? 

✓ Потчињен/подређен 

✓ Јак/снажан 

✓ Незаинтересован/равнодушан 

31. Шта значи бити супериоран? 

✓ Модеран/савремен 

✓ Надмоћан/истакнут 

✓ Вољан/надахнут 

31. Шта је радикализам? 

✓ Тврдоглавост/упорност 

✓ Темељитост/корјенитост 

✓ Агресивност/насиље 

32. Шта је сепаратизам? 

✓ Склоност или тежња за отцјепљењем 

✓ Грана филозофије настала у древној Спарти 

✓ Склоност или тежња ка насилном рјешавању проблема 

33. Шта је сецесионизам? 

✓ Склоност ка самоповрјеђивању у одређеним сектама 

✓ Склоност ка одвајању/отцјепљењу 

✓ Склоност ка уједињењу међу различитим народима 

 

34. Шта је империјализам? 



✓ Дјеловање неке државе, или цивилизације, на друге државе у циљу 

успостављања доминације на разним пољима 

✓ Идеологија коју је створио Гај Јулије Цезар тако што је покорио одређена 

келтска племена 

✓ Систем међународног права и поретка који почива на одлукама Уједињених 

нација 

35. Шта је ксенофобија? 

✓ Страх или мржња према женама 

✓ Страх или мржња према странцима 

✓ Страх или мржња према супротном полу 

36. Шта је тоталитаризам? 

✓ Политички систем који пропагира нацистичке идеје 

✓ Политички систем који народу оставља скоро тоталну власт над одлукама  

✓ Систем свеобухватне политичке владавине која тежи освајању тоталне моћи 

или је већ посједује 

37. Шта је расизам? 

✓ Вјеровање или убјеђење у неједнакост људских раса 

✓ Вјеровање или убјеђење да су бјелци живјели у Африци прије црнаца 

✓ Вјеровање или убјеђење да различите расе међу људима не постоје 

38. Шта је шовинизам? 

✓ Увјење у надмоћност властиог народа или групе над другим народима или 

групама 

✓ Увјерење да политика није корисна и да не треба да постоји 

✓ Увјерење да је Николас Шовен ипак издао Наполеона 

 

 



39. Идеалана држава по Платону се остварује тако што: 

✓ краљ краљује али и не влада 

✓ свако ради свој посао 

✓ слушају се потребе народа  

40. Шта представља цивилно друштво? 

✓ Грађане који се активно и слободно уплићу у све сфере друштвеног 

дјеловања 

✓ Незапослене грађане 

✓ Запослене грађане који немају обавезу ношења радне униформе 

41. Шта је феминизам? 

✓ Идеологија постмодерне која претпоставља политичку потчињеност 

мушкараца женама 

✓ Идеологија и покрет који се бори за равноправност полова и ослобођење 

жена из подређеног положаја 

✓ Политички покрет који се залаже за апсолутно искључивање политичких 

порука из медија 

42. Шта је еуфемизам? 

✓ Евроскептицизам 

✓ Стилска фигура којом се врши ублажавање/уљепшавање 

✓ Прихватање европских норми присутно у земљама које нису Чланице 

Европске Уније 

43. Шта је лого? 

✓ Графички приказ тј. одређени заштитни знак некога или нечега 

✓ Старогрчка ријеч за логику 

✓ Сједишта или ложе неких тајних друштава 

44. Шта је паралогизам? 



✓ Главно сједиште или ложа за одређена тајна друштва 

✓ Ненамјерно направљен погрешан закључак или ненамјерна грешка у 

комуникацији 

✓ Намјерно или смишљено манипулисање некога 

45. Шта подразумијева прагматичност? 

✓ Да је свака индивидуа по природи склона корупцији 

✓ Да у законима логике постоје одређене нелогичности 

✓ Да практична корист треба да буде главни регулатор људског мишљења и 

дјеловања 

46. Шта подразумијева плурализам? 

✓ Да постоји више самосталних носилаца или фактора одређеног система 

✓ Да постоји само један самостални носилац или фактор одређеног система 

✓ Да не постоји ниједан самостални носилац или фактор одређеног система 

47. Шта је публицитет? 

✓ Стратешка манипулација публике 

✓ Присуство у јавности 

✓ Јавно мишљење 

48. Шта је парадигма? 

✓ Скуп правила о лијепом и културном понашању 

✓ Примјер лошег понашања и нечега што треба избјегавати 

✓ Образац понашања, примјер за углед, модел по којем се нешто ствара 

49. Шта је денотативно значење? 

✓ Значење које је општеприхваћено или прихваћено од већине људи 

✓ Значење које скоро нико не уважава 

✓ Значење које се прихвата тајно, скривено од других 

50. Шта је деонтологија? 



✓ Вјештина лијепог говора 

✓ Наука о дужностима 

✓ Примјењена филозофија 

51. Шта је евокација? 

✓ Дозивање/призивање 

✓ Одазивање на позив 

✓ Одбијање позива 

52. Шта представља аморфност? 

✓ Безобличност 

✓ Бесмртност 

✓ Искривљени облик 

53. Шта значи бити амбивалентан? 

✓ Безначајан 

✓ Двозначан/двострук/двосмислен 

✓ Једнозначан/једнострук 

54. Шта је консензус? 

✓ Договор 

✓ Конфликт 

✓ Одговор 

55. Шта је конференција за новинаре? 

✓ Медијски догађај на који обично јавне личности позивају представнике 

медија да би дали изјаве 

✓ Удружење које нуди бесплатну правну заштиту новинарима 

✓ Медијски догађај на којем новинари дају изјаве или своја мишљења 

56. Шта су политичке странке? 



✓ Стране политичке партије које се уплићу у унутрашња питања неке државе 

✓ Политичке организације које обухватају људе са истом политичком 

идеологијом или истим убјеђењима и циљевима 

✓ Индивидуе које нису чланови одређене политичке партије, али су 

симпатизери и гласачи те партије 

57. Шта је револуција? 

✓ Преврат/преокрет/нагло мијењање постојећег друштвеног поретка 

✓ Еволуцијски процес који се понавља 

✓ Владавина народа 

58. Шта је држава? 

✓ Организована друштвена заједница уједињена под заједничким политичким 

системом 

✓ Скуп различитих министарстава 

✓ Систем који врши и успоставља само законодавну власт 

59. Шта је устав? 

✓ Правни став парламентарне скупштине о неком питању 

✓ Највиши правно-политички документ неке државе 

✓ Скуп правила понашања из древног Рима 

60. Шта је глобализација? 

✓ Процес који подразумијева да све земље свијета морају бити под једном 

владом 

✓ Процес који подразумијева утицај америчке културе на друге земље свијета 

✓ Процес којим се у данашњем свијету укидају ограничења протока роба, 

услуга, људи и идеја међу различитим државама и дијеловима свијета 

61. Шта је геополитика? 

✓ Разматрање политичких питања са географског гледишта 



✓ Сектор политике који је задужен за пољопривредна питања 

✓ Идеологија настала у Енглеској, а подразумијева „government, economy and 

oligarchy politics“ 

62. Шта је олигархија? 

✓ Владавина ослобођених робова у старом Риму 

✓ Владавина малог броја најчешће богатих појединаца/ породица 

✓ Владавина само једног човјека 

63. Шта је перцепција? 

✓ Опажање/спознајни чин 

✓ Присјећање/носталгија 

✓ Омаловажавање/потцјењивање 

64. Шта је психолошки рат? 

✓ Стање тоталног унутардржавног хаоса и нереда 

✓ Специјални облик рата усмјерен на стицање психолошке предности у 

односу на непријатеља 

✓ Унутрашњи рат који води свака индивидуа 

65. Србија је за вријеме Немањића постала краљевина - ко је био први краљ 

Србије? 

✓ Стефан Немања 

✓ Стефан Првовјенчани 

✓ Душан Силни 

66. Које године под дефинитивну власт Османлија пада Србија? 

✓ 1459. 

✓ 1389. 

✓ 1453. 

 



67. Које године под дефинитивну власт Османлија пада Босна? 

✓ 1390. 

✓ 1463. 

✓ 1496. 

68. Ко је био Мехмед-паша Соколовић? 

✓ Велики везир отоманског царства који је са шест година одведен у јањичаре 

✓ Османлијски султан српског поријекла познат и као Мехмед Освајач 

✓ Османлијски херцеговачки паша и столачки капетан 

69. Када је почео Први српски устанак и ко га је подигао? 

✓ 1813. године - Петар Петровић Његош 

✓ 1804. године - Карађорђе 

✓ 1833. године - Кнез Милош 

70. Када је почео Други српски устанак и ко га је подигао? 

✓ 1815. године - Кнез Милош 

✓ 1817. године - Карађорђе 

✓ 1814. године - Прота Матеја Ненадовић 

71. Ко је извршио реформу српског језика? 

✓ Растко Немањић 

✓ Михаило Обреновић 

✓ Вук Караџић 

72. Ко је написао „Начертаније“? 

✓ Александар Карађорђевић 

✓ Илија Гарашанин 

✓ Доситеј Обрадовић 

73. Шта представља анексија БиХ? 



✓ Присвајање/окупација Босне и Херцеговине од стране Аутроугарске 

✓ Присвајање/окупација Босне и Херцеговине од стране Србије 

✓ Ослобођење Босне и Херцеговине од османлијске власти 

74. Шта је „Млада Босна“? 

✓ Терористичка организација која је дјеловала за вријеме грађанских ратова у 

Југославији 

✓ Политичко-револуционарни омладински покрет који се борио против 

окупације од стране Аустроугарске 

✓ Огранак масонске ложе Великог Оријента  у Босни и Херцеговини 

75. Ко је био Петар I Карађорђевић? 

✓ Кнез Србије од 1842. до 1858. године 

✓ Краљ Србије, а затим краљ Срба, Хрвата и Словенаца 

✓ Први краљ модерне Србије, а затим и цар 

76. Када је почео, а када се завршио Први свјетски рат? 

✓ 1912. - 1913. 

✓ 1914. - 1918. 

✓ 1916. - 1919. 

77. Када је почео, а када се завршио Други свјетски рат? 

✓ 1939. - 1945. 

✓ 1940. - 1946. 

✓ 1940. - 1945. 

78. Шта је фашизам? 

✓ Политичка идеологија која заступа либерална начела и принципе 

✓ Систем државног капитализма и националистичка, антидемократска и 

апсолутистичка идеологија 



✓ Постматеријалистичка идеологија и покрет који се бори за равноправност 

полова и ослобођење жена из подређеног положаја 

79. Шта је комунизам? 

✓ Радикална политичка идеја чији је циљ потпуна друштвена једнакост и 

бескласно друштво које се заснива над заједничким власништвом над 

средствима за производњу 

✓ Радикална политичка идеологија позната и као националсоцијализам коју је 

успоставио Адолф Хитлер у Њемачкој 

✓ Радикална политичка теорија која је обједињавала идеје Џона Лока, Џона 

Стјуарта Мила и Фридриха Хајека 

80. Шта је социјализам? 

✓ Политичка идеологија која подразумијева беспоговорно родољубље 

✓ Политичка идеологија која подразумијева заштиту личних слобода 

основном сврхом постојања неке државе или неког политичког и 

економског система 

✓ Политичка идеологија и друштвено-економски систем ког карактерише 

друштвено власништво над средствима за производњу и кооперативно 

управљање економијом 

 

81. Шта је национализам? 

✓ Фашистичка политичка идеологија позната и као националсоцијализам коју 

је успоставио Адолф Хитлер у Њемачкој 

✓ Народњаштво/родољубље/приврженост сопственом народу и држави 

✓ Идеологија и политички систем који се огледа у изоловању сопствене 

државе од спољног свијета 

82. Ко је био Јосиф Стаљин? 

✓ Предводник Октобарске револуције 

✓ Вођа Совјетског Савеза 



✓ Нацистички љекар који је учествовао у убијањима у концентрационим 

логорима 

83. Ко је био Винстон Черчил? 

✓ Чувени амерички предсједник и дипломата 

✓ Британски политичар и премијер Уједињеног Краљевства 

✓ Државни секретар САД-а. 

 

84. Ко је био Хенри Кисинџер? 

✓ Чувени амерички политичар и дипломата 

✓ Амерички револуционар и борац за афроамеричка права 

✓ Енглески краљ који је повео крсташе на Јерусалим 

85. Шта је Хладни рат? 

✓ Рат у коме су Руси спалили Москву испред Наполеона да би се морао 

повући и побјећи због надолазеће зиме 

✓ Период политичке и војне заоштрености између САД-а и СССР-а 

✓ Рат који се водио између Руса и Пољака 1776. године, гдје су обје војске 

страдале од хладноће 

86. Шта је Покрет несврстаних? 

✓ Међународна организација са више од 100 земаља које су себе сматрале 

званично неуједињеним са једним или против другог политичког блока 

✓ Покрет који је постојао у Босни за вријеме аустроугарске окупације 

✓ Организација коју је основао Фидел Кастро са циљем да се одупре 

америчкој окупацији Кубе 

87. Када је срушен Берлински зид? 

✓ 1945. 

✓ 1878. 

✓ 1989. 



88. Шта означава скраћеница СФРЈ? 

✓ Самостална Федерација Републике Југославије 

✓ Социјалистичка Федеративна Република Југославија 

✓ Српска Федеративна Република Југославија 

89. Које су републике биле у саставу бивше Југославије? 

✓ Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Македонија, Црна Гора 

✓ Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Македонија, Албанија 

✓ Србија, Хрватска, Босна и Херцеговина, Словенија, Албанија, Црна Гора 

90. Која је бивша југословенска република прва прогласила независност? 

✓ Хрватска 

✓ Словенија 

✓ Босна и Херцеговина 

91. Када је почео, а када се завршио грађански рат у Босни и Херцеговини? 

✓ 1991. - 1995. 

✓ 1990. - 1994. 

✓ 1992. - 1995. 

92. Шта је такозвани „Дејтонски мировни споразум“? 

✓ Општи оквирни споразум за мир у Босни и Херцеговини 

✓ Споразум који су потписале муслиманске и хрватске снаге како би надјачале 

Србе 

✓ Споразум који су потписали Стаљин, Рузвелт и Черчил на Јалти 

 

93. Од колико ентитета се састоји БиХ и који су то ентитети? 

✓ 3 ентитета - Република Српска, Федерација БиХ, Брчко Дистрикт 

✓ 2 ентитета - Босна, Херцеговина 



✓ 2 ентитета - Република Српска, Федерација БиХ 

94. Колико  Босна и Херцеговина има чланова Предсједништва? 

✓ Има једног  

✓ Има три  

✓ Нема ниједног на државном нивоу 

95. Са којим државама граничи Босна и Херцеговина? 

✓ Са Србијом, Хрватском, Црном Гором 

✓ Са Србијом, Хрватском, Словенијом 

✓ Са Србијом, Хрватском, Аустријом 

96. Када је проглашена „Република српског народа Босне и Херцеговине“ 

(РС)? 

✓ 09. јануара 1992. године 

✓ 25. јуна 1991. године 

✓ 14. децембра 1995. године 

97. Има ли данас Република Српска свој устав? 

✓ Не 

✓ Имала је, али више нема због одлуке високог представника 

✓ Да 

98. Који је главни град Републике Српске према Уставу ? 

✓ Бања Лука 

✓ Сарајево 

✓ Пале 

 

 

 

 



99. Колико посто територије Босне и Херцеговине припада Републици 

Српској? 

✓ 49% 

✓ 50% 

✓ 44% 

 

100. Главна крилатица Француске револуције из 1789 је гласила 

✓ Глас народа, глас Бога 

✓ Братство, једнакост, слобода 

✓ Сваком према раду, сваком према  потребама 

 


