
ПРИМЈЕРИ ПИТАЊА ЗА ТЕСТ ОПШТЕ ИНФОРМИСАНОСТИ 

 

 

1. Франс прес је име: 

а) авио компаније 

б) радио станице 

в) новинске агенције 

 

2. Које новине излазе у Републици Српској? 

а) Вечерње новости 

б) Вечерње новине 

в) Независне новине 

 

3. Који од наведених штампаних медија су дневни медији? 

а) ревије 

б) часописи 

в) новине 

 

4. Ал Џазира је назив: 

а) терористичке организације 

б) катарске ТВ станице 

в) ирачке шиитске партије 

 

5. Напишите називе најмање двију свјетских новинских агенција: 

 
 

 

6. Упишите називе најмање три новинарска жанра 

 

 

 

7. Специфичност ,,жуте штампе”, која је разликује од осталих штампаних медија, је: 

а) сензационалистичко писање 

б) жута боја папира на којем је штампана 

в) свакодневно излажење 

 

8. Шта је ,,Фајненшел тајмс”? 

а) финансијска институција 

б) новинска агенција 

в) нoвине 

 

9. Пулицерову награду добијају: 

а) архитекти 

б) хемичари 

в) новинари 

 

 



10. Би-Би-Си је: 

а) британска телевизија 

б) белгијска телевизија 

в) њемачка телевизија 

 

11. Шта од наведеног нису новине? 

а) Дејли мирор 

б) Политика 

в) Асошиејтид прес 

 

12. Босна и Херцеговина је по уставу: 

а) република 

б) монархија 

в) ни једно ни друго  

 

13. Социјалистичка Федеративна Република Југославија била је састављена од: 

а) пет република 

б) шест република 

в) седам република 

 

14. У којем граду је сједиште Европске уније: 

 

 

15. НАТО је војни савез: 

а) Организације уједињених нација 

б) Сједињених Америчких Држава 

в) Сјеверноатлантски војни савез 

 

16.  Ко у Савјету безбједности Уједињених нација има право вета? 

а) по један представник сваког континета 

б) сталнe чланице Савјета 

ц) само САД, Русија и Кина 

 

17.  Човјек је човјеку вук, а у природном стању влада рат свих против свију, написао 

је: 

а) Платон у ,,Законима” 

б) Русо у ,,Друштвеном уговору” 

в) Хобс у ,,Левијатану” 

 

18.  Кју клукс клан је: 

а) америчко пословно удружење 

б) америчка расистичка организација 

в) америчко удружење за слободу медија 

 

 

 



19. ,,Два” је битно обиљежје наведених појмова, осим једног. Којег? 

а) бигамија 

б) бијенале 

в) биланс 

 

20. Који од наведених народа није славенски народ? 

а) Бугари 

б) Румуни 

в) Чеси  

  

21. Word, Excel i Access су: 

      а) саставни дио oперативног система Windows 

      б) web базирани програми 

      в) ни једно ни друго 

 

22. Формат A4 папира је: 

а) 297x420 mm 

б) 420x594 mm 

в) 210x297 mm 

 

23. WWW (World Wide Web) je: 

а) интернет 

б) сервис интернета 

в) интранет 

 

24. Ако кажемо убјеђивање мислимо на: 

а) пермутацију 

б) препотенцију 

в) персуазију 

 

25. Ако кажемо „елковентан“ мислимо да је: 

а) мудар 

б) препотентан 

в) рјечит 

 

26. Олигархија је:  

а) владавина народа 

б) владавина мањине 

в) црквена власт 

 

27. Lapsus calami je: 

а) грешка у писању 

б) бактерија 

в) вирус 

 

 



28. Заокружите исправно написану реченицу: 

а) Данас полажем пријемни испит на Филозофском Факултету Пале, јер желим да 

студирам на Новинарству 

б) Данас полажем пријемни испит на Филозофском факултету Пале, јер желим да 

студирам новинарство 

в) Данас полажем пријемни испит на филозофском факултету Пале, јер желим 

студирати Новинарство 

 

29. Стихове “Пучина плава спава, прохладни пада мрак» написао је Алекса Шантић 

у пјесми: 

а) Вече на Шкољу 

б) На жалу 

в) Прољетна зора  

 

30. Стилска фигура у стиховима наведеним у претходном питању је: 

а) алегорија 

б) алитерација 

в) асонанца  

 

31. АИДС или СИДА је: 

а) болест нервног система 

б) болест имуног система 

в) болест органа за варење 

 

32. Исправно је написати: 

а) обзиром... 

б) без обзира.... 

в) с обзиром на то.. 

 

33. Како бисте написали екавицом Бијељина и Приједор? 

 

 

34. Ако кажемо да је неко «премијер» то онда значи да је: 

а) предсједник Владе 

б) предсједник Скупштине 

в) министар без портфеља 

 

35. Предсједник Републике Српске којег је са функције смијенио Високи 

представник међународне заједнице у БиХ био је: 

а) Никола Шпирић 

б) Никола Поплашен 

в) Никола Кољевић  

 

 

 

 



36. Предсједник Академије наука и умјетности Републике Српске је: 

а) проф. др Рајко Кузмановић 

б) проф. др Рајко Гњато 

в) проф. др Рајко Касагић 

 

37. Универзитетом руководи: 

а) декан 

б) ректор 

в) проректор 

 

38. Факултетом руководи: 

а) декан 

б) ректор 

в) проректор 

 

39. Грло ћемо прегледати код: 

а) офталмолога 

б) оториноларинголога 

в) ортопеда 

 

40. Ако кажемо «соматопед» онда је то специјалиста за: 

а) тјелесну инвалидност 

б) душевне болести 

в) специјалну педагогију  

 

41. «Гробницу за Бориса Давидовича» написао је: 

а) Данило Киш 

б) Оскар Вајлд 

в) Оскар Давичо 

 

42. Браћа Лимијер су: 

а) први прелетјели Ламанш 

б) први пројектовали филм пред публиком 

в) открили лијек против туберкулозе 

 

43. Ако слетите на аеродром Хитроу, дошли сте у: 

а) Лондон 

б) Амстердам 

в) Брисел 

 

44. Живи у дијаспори значи да: 

а) живи у изобиљу 

б) је расут по свијету 

в) живи у незнању 

 

 



45. Шта значи Бољшој театар: 

а) народно позориште 

б) велико позориште 

в) најбоље позориште 

 

46. Колико мора запљускује обале Балканског полуострва? 

а) једно 

б) пет 

в) осам 

 

47. Електронски медији су: 

а) радио и штампани медији 

б) радио, ТВ и штампани медији 

в) радио и ТВ 

 

48. Маргиналије се пишу: 

а) у манастиру 

б) на крају књиге 

в) на ивици, са стране 

 

49. Супротно од аналогног је _______________________ 

 

50. Колико времена је потребно да Мјесец обиђе око Сунца? 

а) 7 дана 

б) 29 дана 

в) годину дана 

 

51. Ко је аутор романа „Дервиш и смрт“? 

а) Иво Андрић 

б) Скендер Куленовић 

в) Меша Селимовић 

 

52. Како је гласило свјетовно име Светог Саве? 

а) Стефан Немања 

б) Растко Немањић 

в) Стефан Првовјенчани 

 

53. Како је право име популарног др. Нелета Карајлића? 

а) Ненад Јанковић 

б) Оливер Мандић 

в) Давор Сучић 

 

54. Шта значи акроним ТАНЈУГ? 

а) Телеграфска агенција нове Југославије 

б) телефонска агенција нове Југославије 

в) телевизијска агенција нове Југославије 



55. Ко је аутор књиге Мали принц? 

а) Антоан де Сент Егзипери 

б)  Паоло Куељо 

в) Ханс Кристијан Андерсен 

 

56. Када се обиљежава Дан побједе над фашизмом? 

а) 9. Март 

б) 9. Април 

в) 9.јун 

 

57. Како се зове главни лик из трилогије Господар прстенова? 

а) Хари Потер 

б) Фродо Бегинс 

в) Лорд Волдемор 

 

58. Ко је аутор књиге Критика чистог ума? 

а) Хегел 

б) Кант 

в) Маркс 

 

59. Вођа Другог српског устанка је био:  

а) Карађорђе Петровић 

б) Милош Обреновић 

в) Милош Обилић 

 

  60. Који сликар је насликао  Сеобу Срба? 

а) Паја Јовановић 

б) Сафет Зец 

в) Војислав Лубара 

 

61. Ко је аутор књиге „1984“? 

а) Олдус Хаксли 

б) Даглас Адамс 

в) Џорџ Орвел 

 

 62. Шта значи „ПР“? 

а) односи с јавношћу 

б) односи са штампом 

в) односи са масовним медијима 

 

63. Ко је аутор синтагме „Глобално село“? 

а) Бил Гејтс 

б) Огист Конт 

в) Маршал Маклуан 

 

 



64. Ко је био Аристотел? 

а) Римски политичар 

б) Грчки филозоф 

в) Француски војсковођа 

 

65. Шта је имиџ? 

а) Стил облачења 

б) Општа представа о некој личности, предмету или објекту 

в) Статус на друштвеним мрежама 

 

66. Шта је јавно мњење? 

а) Демократски протест 

б) Окупљање грађана 

в) Мишљење јавности 

 

  67. Шта је апатија? 

а) Незаинтересованост/равнодушност 

б) Неодлучност/несигурност 

в) Агресивност/насиље 

 

68. Шта је пропаганда? 

а) Смишљено лагање јавности 

б) Полутачне медијске поруке 

в) Планско ширење одређених информација, схватања и учења 

 

69. Шта је индоктринација? 

а) Процес усађивања идеја и ставова обично кроз систем образовања 

б) Процес политичке рехабилитације смјењених политичара 

в) Процес који предузимају правосудне институције против ратних злочинаца 

 

70. Шта је геноцид? 

а) Злочин у Сребреници 

б) Планско уништавање, убијање, физичко истребљивање читаве популације, без 

обзира на пол и године 

в) Планско уништавање културе и језика одређене етничке заједнице 

 

71. Шта је тоталитаризам? 

а) Политички систем који пропагира нацистичке идеје 

б) Политички систем који народу оставља скоро тоталну власт над одлукама  

в) Систем свеобухватне политичке владавине која тежи освајању тоталне моћи или је 

већ посједује 

 

 

 

 

 



72. Шта је еуфемизам? 

а) Евроскептицизам 

б) Стилска фигура којом се врши ублажавање/уљепшавање 

в) Прихватање европских норми присутно у земљама које нису Чланице Европске 

Уније 

 

73. Шта је лого? 

а) Графички приказ тј. одређени заштитни знак некога или нечега 

б) Старогрчка ријеч за логику 

в) Сједишта или ложе неких тајних друштава 

 

74. Шта је паралогизам? 

а) Главно сједиште или ложа за одређена тајна друштва 

б) Ненамјерно направљен погрешан закључак или ненамјерна грешка у комуникацији 

в) Намјерно или смишљено манипулисање некога 

 

75. Шта је публицитет? 

а) Стратешка манипулација публике 

б) Присуство у јавности 

в) Јавно мишљење 

 

76. Шта је парадигма? 

а) Скуп правила о лијепом и културном понашању 

б) Примјер лошег понашања и нечега што треба избјегавати 

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

 

77. Шта значи бити амбивалентан? 

а) Безначајан 

б) Двозначан/двострук/двосмислен 

в) Једнозначан/једнострук 

 

78 .Шта је деонтологија? 

а) Вјештина лијепог говора 

б) Наука о дужностима 

в) Примјењена филозофија 

 

79. Шта је конференција за новинаре? 

а) Медијски догађај на који обично јавне личности позивају представнике медија да 

би дали изјаве 

б) Удружење које нуди бесплатну правну заштиту новинарима 

в) Медијски догађај на којем новинари дају изјаве или своја мишљења 

 

 

 

 

 



80. Шта су политичке странке? 

а) Стране политичке партије које се уплићу у унутрашња питања неке државе 

б) Политичке организације које обухватају људе са истом политичком  

идеологијом или истим убјеђењима и циљевима 

в) Индивидуе које нису чланови одређене политичке партије, али су симпатизери и 

гласачи те партије 


