
Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
 

ТЕСТ   А 
 

I. ПИТАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 

1. Као један од узрока рата у САД сматра се: 
а) аболиционизам б) ционизам  в) апартхејд 

Заокружите слово испред тачног одговора 
 
2. Кнез Михаило Обреновић је доносио законе у сарадњи са: 
а) Народном скупштином  б) Министарским саветом   в) Сенатом 
 
3. Након средњег века, Ниш је поново интегрални део Србије одлуком Берлинског 
конгреса у _________ години. 
 
4. Покрет за уједињење свих италијанских покрајина које су биле под аустријском 
влашћу звао се  _________________________ .  
 
5. Као покровитељ Балканског савеза 1912.г. била је: 

а) Француска  б) Русија  в) Велика Британија 
 
6. Иза имена сефарди, заправо сe „крију“: 

а) Роми  б) Јевреји  в) Цинцари 
 
7. Претеча ОУН је организација из 1919.г. под именом 
________________________________________________ . 
 
8. „Видовданским уставом“ је Народна скупштина, коначно, правно изнад 
овлашћења краља:  

а) ДА   б) НЕ 
 
9. Устав који не доноси Уставотворна скупштина или неко друго законодавно тело, 
већ владар лично, зове се ___________________________ . 
 
10. Неслагање са учењем римокатоличке цркве је 1517.г. изнео Немац 
______________________________ . 
 
11. Најзначајнији католички монашки ред за борбу против протестаната из XVI 
вeка су ______________________________________ . 
 
12. “Бартоломејска ноћ“ из 1572.г. представља покољ над протестантима у држави 
__________________________________ .  
 
13. “Држава то сам ја“, као пример апсолутизма, изјавио је _____________ . 
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14. Ропство (кулук) сељака је укинула царица Катарина II Велика, али и 
Хабзбуршки владар _________________________ у XVIII веку.  
 
15. Пећка патријаршија је по други пут укинута ________________ године. 
 
16. Који је од наведене тројице француских филозофа био за републику, као 
идеално државно уређење: 

а) Волтер   б) Монтескје  в) Русо  
 
17. “Сретењски устав“ из 1835.г. проглашен је од стране: 
а) Кнеза Милоша  б) Народне скупштине 
 
18. Јустинијанов „Corpus iuris civilis“ представља: 

а) жељу за владавином права б) жељу за јединством државе 
 
19. Неженство католичких свештеника се зове: 

а) моногамија  б) бенефицијум  в) целибат 
 
20. Како би кмет стекао слободу у средњем веку, требао је у граду – комуни, да 
проведе време од  ____________________________ . 
 
21. Краљ Хенри II Плантагенет је у XII веку увео институцију: 

а) Општег права  б) Поротног суда  в) Парламента 
 
22. Стефан Немањић је као престолонаследник носио титулу: 

а) деспота б) севастократора  в) младог краља 
 
23. Посед у средњевековној Србији који је у трајном власништву се звао 
________________________________ . 
 
24. Да ли су робови у Месопотамији имали право да се венчавају са слободнима: 

а) ДА   б) НЕ 
 
25. Држава која је била подељена на сатрапије је била ___________________  
 
26. Грчки краљеви су током мирног периода обављали функцију судије: 

а) ДА   б) НЕ 
27. Чин политичког протеривања непожељних Атињана на 10 година се звао 
____________________________ . 
 
28. Ако је Платон основао „академију“, Аристотел је основао 
_________________________________________ . 
 
29. У доба римске Републике, судије су били: 

а) Конзули   б) Претори   в) Едили 
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Универзитет у Нишу 
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ 
 

ТЕСТ   Б 
 

I. ПИТАЊА ИЗ ИСТОРИЈЕ 
 
1. Источно питање представља решавање судбине: 

а) Индије  б) Кине  в) Турске 
 
2. Први устав који је Србија самостално донела и који је заживео, био је из: 

а) 1835  б) 1838  в) 1869  г) 1888 
 
3. Црна Гора је била спремна да после 1866.г. уђе у састав Србије, када је на челу 
Црне Горе био  ______________________________________ . 
 
4. Захтев Албанаца за независном државом изражен је 1878.г. и тада је основана 
Албанска лига, позната и као  ______________________________ . 
 
5. Покрет у Турској из 1908.г. за увођење парламентаризма, каквог она има данас, 
звао се ___________________________ . 
 
6. У Првом светском рату Шпанија и Холандија биле су: 
а) На страни Антанте б) На страни Тројног савеза  в) Неутралне 
 
7. Инспирисан грађанским ратом у Шпанији, 1936 – 1939.г, Пабло Пикасо је 
насликао дело под именом _______________________ . 
 
8. Због насиља, тј. атентата у Краљевини СХС, 1921.г. је забрањен рад партији  
__________________________  .  
 
9. Споразум између Ватикана и неке државе о правима католичке цркве у тој 
држави, зове се ____________________________________ . 
 
10. Мартин Лутер је од стране цркве стављен ван закона ________ године. 
 
11. Француски протестанти су се звали _______________________ . 
 
12. Русију је у XVIII веку Европи приближио реформама владар 
______________________________________ . 
 
13. Закон из 1679.г, по коме се нико није могао ухапсити без налога, тј. писмено 
образложене наредбе, звао се ________________________________ . 
 
14. Турски наследни посед који се могао и отуђити, звао се _______________ 
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15. Београдским миром је окончана и: 
а) Прва велика сеоба Срба  б) Друга велика сеоба Срба  

 
16. Наполеон је покушао да сломи Велику Британију економским санкцијама. 
Тај чин се звао _________________________________ . 
 
17. Документ којим се прецизира српска спољна политика у XIX в. звао се 
_____________________________  
 
18. Подела државе као наследног добра (након смрти Карла Великог) се зове 
_____________________________. 
 
19. Документ којим су папе доказивале своју надмоћ над земаљским властима се 
звао: ________________________________________ . 
 
20. Доба велике кодификације права у Византији се везује за: 

а) Ираклија  б) Василија I   в) Василија II  
 
21.“Великом повељом слободе“ из 1215. г. остварено је: 

а) Ослобођење кметова   
б) Ослобођење градова  
в) Премоћ закона над владарем 

 
22. У случају Вукана Немањића није испоштован принцип: 

а) Сениората  б) Примогенитуре  в) Патримониума 
 
23. Посед у средњевековној Србији који је дат од стране владара на привремено 
коришћење се звао ______________________________ . 
 
24. Египатске жене су економски зависиле од мужева: 

а) ДА   б) НЕ 
 
25. Ахајски краљеви су носили титулу ____________________ . 
 
26. Спартијати су законом имали право да подаре хелоту слободу: 

а) ДА   б) НЕ 
 
27. Остракован грађанин није губио имовину, али јесте губио атинско грађанско 
право: 

а) ДА   б) НЕ 
 
28. Краљеви су у римској држави имали судску надлежност у случајевима 
________________________________ и _______________________________ 
 
29. Списак непожељних грађана у време грађанског рата у Риму звао се 
___________________________________ . 
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РЕШЕЊА 
 

ТЕСТ      А 
 

Историја 
 

1. А 
2. Б 
3. 1878 
4. Иредента 
5. Б  Русија 
6. Б Јевреји 
7. Друштво народа (Лига народа) 
8. Б) НЕ 
9. Октроисани 
10. Мартин Лутер 
11. Језуити или исусовци 
12. Француској 
13. Луј XIV 
14. Јосиф II или  Јозеф II 
15. 1766.г. 
16.   В  Русо 
17.   Б   Народне скупштине 
18.   Б   Жељу за јединством државе 
19.  B) Целибат 
20. 1 година и 1 дан 
21.  Б  поротног суда 
22.  Б Севастократора 
23.  Баштина 
24.  A   DA 
25.  Персија 
26.  А  ДА 
27.  Остракизам 
28.  Перипатетичку школу 
29.  Б  Претори 
30.  В  Инфлацију 

 
Српски језик 

 
1. самогласници (вокали),     сонанти (гласници),     сугласници 

(консонанти) 
2. палатализација 
3. подтекста, постдипломске, предтурским 
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ТЕСТ      Б 
 

Историја 
 

1. В 
2. В 
3. Књаз Никола I Петровић (Никола) 
4. Прва призренска лига (Призренска) или Призренска лига 
5. Младотурска револуција или младотурски 
6. В Неутралне 
7. Герника 
8. КПЈ (КП) или Комунистичка 
9. Конкордат 
10.  1521.г. 
11.  Хугеноти 
12.  Петар Велики 
13.  Habeas Corpus  Хабеас Корпус 
14.  Читлук 
15.  Б Друга велика сеоба Срба 
16.  Континентална блокада 
17.  Начертаније 
18.  Патримонијум 
19.  Константинова даровница 
20.  Б  Василија  I 
21.  В Премоћ закона над владарем 
22.  Б Примогенитуре 
23.  Пронија 
24.  Б  НЕ 
25.  Ванакс 
26.  Б  НЕ 
27.  Б  НЕ 
28.  Издаје и убиства с предумишљајем 
29.  Проскрипција 
30.  А ДА 

 
Српски језик 

1. честитки 
2. једначење сугласника по звучности, једначење сугласника по месту 

творбе – овакав редослед 
3. прочитао, читаоници, читаоцем 
4. строжи, врући 
5. патената, индекса 
6. коцки, Београђанки, Јованки 


