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Редни 

број 

питања 

 

Питање 

 

 

Број 

бодова 

1.  

Агенција за спречавање корупције, према Закону о спречавању корупције, 

за обављање послова из своје надлежности одговара: 

  

заокружите тачан одговор 

 

а) Народној скупштини 

б) Влади Републике Србије 

в) Агенција је самосталан и независан државни орган и не подноси извештај о 

свом раду  

 

 

 

2.  

Према Закону о спречавању корупције, Веће Агенције за спречавање 

корупције чини: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Три члана 

б) Пет чланова 

в) Десет чланова  

 

 

 

3.  

Мандат члана Већа Агенције за спречавање корупције траје: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Четири године 

б) Пет година 

в) Седам година 

 

 

 

4.  

Према Закону о спречавању корупције, орган јавне власти и друга лица 

која врше јавна овлашћења дужни су да на писмени и образложени захтев 

Агенције за спречавање корупције, ради обављања послова из њене 

надлежности:  

 

заокружите тачан одговор 

 

а) омогуће директан приступ базама података које воде у електронском облику 

б) нису дужни да омогуће било какав приступ базама података које воде у било 

ком облику 

 

 

 

 



  

5.  

Према Закону о спречавању корупције, мишљење о томе да ли постоји 

сукоб интереса, Агенција за спречавање корупције даје: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) У року од 45 дана од дана пријема обавештења јавног функционера 

б) У року од 15 дана од дана пријема обавештења јавног функционера 

в) У року од 30 дана од дана пријема обавештења јавног функционера 

 

 

 

6.  

Ако јавни функционер Агенције за спречавање корупције уочи постојање 

сукоба интереса или могућност да до њега дође, о томе одмах писмено 

обавештава: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Директора Агенције 

б) Секретара Агенције и секретара Већа Агенције 

в) Веће Агенције 

 

 

 

7.  

Према Закону о спречавању корупције, да ли лице коме је престала јавна 

функција може, по престанку јавне функције, да заснује радни однос 

односно пословну сарадњу са правним лицем, предузетником или 

међународном организацијом који обављају делатност у вези са јавном 

функцијом коју је вршио: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Не може ни под којим условима, док не истекне две године по престанку 

јавне функције 

б) Може одмах по престанку јавне функције, само по добијеној сагласности 

Агенције за спречавање корупције 

в) Може, уз добијену сагласност Агенције за спречавање корупције, али тек под 

условом да је протекло годину дана од дана престанка јавне функције 

 

 

 

8.  

Према Закону о спречавању корупције, у складу са начелом забране 

кумулације јавних функција, правило је да: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Јавни функционер може да врши само једну јавну функцију, осим ако је 

Уставом, законом и другим прописом обавезан да врши више јавних функција 

б) Јавни функционер може да врши више јавних функција без ограничења 

в) Јавни функционер може да врши највише две јавне функције, без ограничења 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

9.  

Да ли јавни функционер, у складу са Законом о спречавању корупције, сме 

да прими поклон у вези са вршењем јавне функције: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Не сме, изузев протоколарног и пригодног поклона 

б) Не сме никада, без изузетка 

 

10.  

Агенција за спречавање корупције објављује на својој интернет страници 

Каталог поклона. Подаци из евиденције поклона која је предата Агенцији 

су: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Јавни подаци 

б) Лични подаци и нису доступни јавности 

 

11.  

Према Закону о спречавању корупције, обавештење о ступању на јавну 

функцију Агенцији за спречавање корупције пријављује: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Јавни функционер који је ступио на јавну функцију 

б) Орган јавне власти који је изабрао, поставио или именовао јавног 

функционера  

в) Руководилац органа у коме јавни функцинер врши функцију 

 

12.  

Према Закону о спречавању корупције, орган јавне власти подноси 

Агенцији за спречавање корупције обавештење о ступању на јавну 

функцију у року од: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) 15 дана од дана ступања на јавну функцију 

б) 30 дана од дана ступања на јавну функцију 

в) 45 дана од дана ступања на јавну функцију 

 

13.  

Према Закону о спречавању корупције, јавни функционер подноси 

Агенцији за спречавање корупције извештај о имовини и приходима у 

року од: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) 15 дана од дана избора, постављења или именовања према стању на дан 

избора, постављења или именовања 

б) 30 дана од дана избора, постављења или именовања према стању на дан 

избора, постављења или именовања 

в) 60 дана од дана избора, постављења или именовања према стању на дан 

избора, постављења или именовања 

 



  

14.  

Према Закону о спречавању корупције, који подаци су (између осталих) 

јавно доступни из Регистра имовине и прихода јавних функционера: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Јавна функција коју врши; извор и висина нето прихода јавног функционера 

које прима из буџета и других јавних извора и право коришћења стана за 

службене потребе, изузев адресе на којој се стан налази 

б) Депозити у банкама са обавезним навођењем назива банке и износа средстава 

на рачунима 

в) Само име и презиме јавног функционера и јавна функција коју врши, док 

други подаци нису доступни јавности 

 

15.  

Према Закону о спречавању корупције, да ли Агенција за спречавање 

корупције може да покрене поступак на основу анонимне пријаве: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Може, под условима прописаним Законом 

б) Не може, јер такву могућност Закон не познаје 

 

16.  

Одлуку у првом степену којом се утврђује повреда Закона о спречавању 

корупције и изриче мера доноси: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Веће Агенције за спречавање корупције 

б) Помоћник директора за област у оквиру које је утврђена повреда Закона 

в) Директор Агенције за спречавање корупције 

 

17.  

Коме и у ком року се против одлуке директора Агенције за спречавање 

корупције којом се утврђује повреда Закона о спречавању корупције и 

изриче мера, може изјавити жалба: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Већу Агенције за спречавање корупције у року од 15 дана од дана пријема 

одлуке директора Агенције 

б) Већу Агенције за спречавање корупције у року од 30 дана од дана пријема 

одлуке директора Агенције 

в) Не може се изјавити жалба 

 

18.  

Против одлуке Већа Агенције за спречавање корупције странка у поступку 

може да:  

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Покрене управни спор  

б) Поднесе нову жалбу Већу Агенције за спречавање корупције 

в) Захтева од директора Агенције за спречавање корупције да донесе ново 

решење 

 



  

19.  

Према Закону о спречавању корупције, која се мера може изрећи јавном 

функционеру у поступку у коме се одлучује о постојању повреде Закона о 

спречавању корупције: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Мера опомене или мера јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне 

функције 

б) Мера упозорења јавном функционеру да престане са даљом повредом Закона 

 

 

 

20.  

Према Закону о спречавању корупције, да ли Агенција за спречавање 

корупције поступа по анонимним представкама: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Поступа, ако наводи из представке и приложени докази изазивају сумњу у 

корупцију 

б) Никада не поступа по анонимним представкама јер Закон такву могућност не 

познаје 

 

 

 

21.  

Према Закону о спречавању коцупције, Извештај о спровођењу плана 

интегритета садржи: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Предлог мера које треба да се спроведу како би се отклонили ризици од 

корупције и рокове за њихове предузимање 

б) Приказ методологије израде плана интегритета и његову садржину 

в)  Податке о томе да ли су мере из плана интегритета спроведене и разлоге 

због којих мере нису спроведене 

 

 

 

22.  

Према Закону о спречавању корупције, Агенција за спречавање корупције, 

између осталих, води следеће евиденције: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Води само регистар јавних функционера 

б) Води Регистар јавних функционера, Регистар имовине и прихода јавних 

функционера и Каталог поклона 

в) Води регистар само оних јавних функционера против којих је Агенција 

утврдила повреду Закона о спречавању корупције 

 

 

 

 



  

23.  

Уколико се јавном функционеру за кривично дело из члана 101. Закона о 

спречавању корупције – Јавно непријављивање или давање лажних 

података о имовини изрекне казна затвора од шест месеци до пет година, 

даном правноснажности пресуде, наступају правне последице осуде, и то: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Престанак јавне функције односно престанак радног односа; забрана стицања 

јавне функције у трајању од десет година од дана правноснажности пресуде 

б) Престанак јавне функције односно престанак радног односа; забрана стицања 

јавне функције у трајању од две године од дана правноснажности пресуде 

в) Јавни функционер наставља да обавља јавну функцију до истека мандата на 

који је изабран, постављен или именован, а затим наступа забрана стицања 

јавне функције у трајању од пет година од дана правноснажности пресуде 

 

 

 

24.  

Према одредбама Закона о спречавању корупције, застарелост за 

покретање прекршајног поступка за прекршаје прописане Законом о 

спречавању корупције наступа: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Ако протекне годину дана од дана када је прекршај учињен 

б) Ако протекне пет година од дана када је прекршај учињен 

в) Не застарева 

 

 

 

25.  

Према одредбама Закона о спречавању корупције, да ли Агенција за 

спречавање корупције може са учиниоцем прекршаја да закључи споразум 

о признању прекршаја: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Може, под условима и у поступку који се ближе уређују актом директора 

Агенције 

б) Не може, јер Закон такву могућност не познаје 

в) Може, у складу са Законом о кривичном поступку 

 

 

26.  

Да ли Закон о заштити узбуњивача пружа заштиту државном службенику 

који указује на кршење прописа о сукобу интереса и спречавању 

корупције:  

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Да   

б) Не 

в) Да, али само државним службеницима на положају 

 

 



  

27.  

У складу са Законом о заштити узбуњивача, узбуњивач је: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Лице које доставља информацију којом врши узбуњивање и за то тражи 

противправну корист 

б) Физичко лице које изврши узбуњивање у вези са својим радним 

ангажовањем, поступком запошљавања, коришћењем услуга државних и других 

органа, носилаца јавних овлашћења или јавних служби, пословном сарадњом и 

правом власништва на привредном друштву 

в) Овлашћено службено лице 

 

28.  

У складу са Законом о заштити узбуњивача, да ли узбуњивач према коме је 

предузета штетна радња у вези са узбуњивањем има право на судску 

заштиту и како се она остварује: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Има право на судску заштиту и остварује се подношењем тужбе за заштиту у 

вези са узбуњивањем надлежном суду 

б) Има право на судску заштиту и остварује се подношењем предлога суду 

в) Нема право на судску заштиту 

 

29.  

У складу са Законом о заштити узбуњивача, у поступку за судску заштиту 

узбуњивача у вези са узбуњивањем сходно се примењују одредбе: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Закона о парничном поступку 

б) Закона о мирном решавању радних спорова 

в) Закона о раду 

 

30.  

Закон о о заштити узбуњивача предвиђа у поступку заштите узбуњивача: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Истражно начело 

б) Начело диспозиције 

в) Начело дерогације  

 

 

31.  

Према Закону о финансирању политичких активности, у ком року 

политички субјекти који учествују у изборној кампањи подносе Агенцији 

за спречавање корупције извештај о трошковима изборне кампање: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) У року од 30 дана од дана објављивања коначних резултата избора 

б) У року од 45 дана од дана објављивања коначних резултата избора 

в) Нису дужни да подносе извештај о трошковима изборне кампање 

 



  

32.  

У складу са Законом о финансирању политичких активности, политички 

субјекат је дужан да на захтев Агенције: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Достави само она документа и информације за које политички субјекат 

процени да су потребни за обављање послова Агенције 

б) Достави сва документа и информације које Агенција захтева и који су 

потребни за обављање послова прописаних овим законом 

в) Није дужан да доставља било каква документа и информације, без обзира на 

захтев Агенције 

 

 

33.  

Поступак у коме се одлучује да ли постоји повреда Закона о финансирању 

политичких активности Агенција за спречавање корупције покреће и 

води: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Искључиво по службеној дужности 

б) Искључиво на основу пријаве физичког или правног лица 

в) По службеној дужности, на основу пријаве физичког или правног лица као и 

на основу пријаве политичке странке, коалиције политичких странака или групе 

грађана која је подносилац  

 

 

 

34.  

Ако у току поступка контроле утврди недостатке који се могу отклонити, 

Агенција за спречавање корупције политичком субјекту изриче: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Опомену 

б) Меру упозорења 

в) Меру привремене забране рада политичког субјекта 

 

 

 

35.  

Према Закону о финансирању политичких активности, решење о губитку 

права на добијање средстава из јавних извора намењених за финансирање 

редовног рада политичког субјекта за наредну календарску годину, у коме 

се утврђује и њихов износ, доноси: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Агенција за спречавање корупције 

б) Надлежни одбор Народне скупштине  

в) Министарство надлежно за послове финансија 

 

 

 



  

36.  

У складу са Законом о лобирању, Кодекс понашања учесника у лобирању 

доноси: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Директор Агенције за спречавање корупције 

б) Удружење лобиста  

в) Министарство надлежно за послове правосуђа 
 

 

37.  

У складу са Законом о лобирању, Регистар лобиста и Регистар правних 

лица која обављају лобирање води: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Агенција за привредне регистре 

б) Агенција за спречавање корупције 

в) Министарство надлежно за послове државне управе и локалне самоуправе 
 

 

38.  

У складу са Законом о лобирању, на поступак доношења решења о упису 

односно брисању из Регистра лобиста и Регистра правних лица која 

обављају лобирање примењују се одредбе: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Закона о општем управном поступку 

б) Закона о државној управи 

в) Закона о регистрацији привредних субјеката 

 

 

39.  

Према Закону о лобирању, орган власти дужан је да води евиденцију о 

лобистичким контактима за функционере који су изабрани, постављени, 

именовани, запослени или на други начин радно ангажовани у том органу. 

Контролу садржине и начина вођења ове евиденције врши: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Агенција за спречавање корупције 

б) Руководилац органа власти који води евиденцију 

в) Министарство надлежно за послове финансија 

 

 

40.  

Према Закону о лобирању, а у циљу провере података из Извештаја, у ком 

року су лобиста, правно лице које обавља лобирање и корисник лобирања, 

орган власти и лобирано лице дужни да Агенцији за спречавање корупције 

доставе тражене податке: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) У року од 15 дана од дана достављања захтева Агенције 

б) Нису дужни да достављају тражене податке, без обзира на захтев Агенције  

в) У року од 30 дана од дана достављања захтева Агенције 

 



  

41.  

Према Закону о општем управном поступку, орган који води поступак 

може одлучити и без претходног изјашњавања странке:  

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Када оцени да је то у јавном интересу  

б) Не може никада да одлучи без изјашњавања странке у поступку  

в) Само када је то законом дозвољено 

 

 

 

42.  

Према Закону о општем управном поступку, начело о правноснажности 

управног акта (решења) значи да је то:  

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Решење против кога се може покренути управни спор  

б) Решење против кога се не може изјавити приговор  

в) Решење против кога се не може изјавити жалба, нити покренути управни 

спор 

 

 

 

 

43.  

Према Кривичном законику, поклон и имовинска корист стечена 

кривичним делом из члана 366 – Трговина утицајем: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Неће се одузети 

б) Одузеће се 

в) Вратиће се даваоцу 

 

 

 

 

44.  

Према Кривичном законику, за тежи облик кривичног дела из члана 227 – 

Злоупотреба положаја одговорног лица, учинилац ће се казнити затвором 

од две до десет година, ако вредност прибављене имовинске користи 

прелази:  

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Два милиона динара 

б) Милион и петсто хиљада динара 

в) Три милиона динара 

 

 

 

 



  

45.  

Конвенција УН против корупције предвиђа обавезу држава потписница да 

предузму ефективне мере са циљем превенције корупције. Мере се односе 

на: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Институционалне мере кроз успостављање једног или више тела или лица 

специјализованих за борбу против корупције путем спровођења закона 

б) Смањење улоге појединаца и група изван јавног сектора у спречавању 

корупције 

в) Конвеција УН против корупције не садржи мере превенције корупције 

 

 

46.  

У складу са Конвенцијом УН против корупције, програми обуке ради 

обуке запослених који су одговорни за спречавање и борбу против 

корупције могу се, између осталог, односити на следеће области: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Изградњу капацитета за развој и планирање стратешке политике за борбу 

против корупције; откривање и замрзавање трансфера средстава која потичу од 

кривичних дела предвиђених овом конвенцијом и методе који се користе за 

заштиту жртава и сведока који сарађују са судским органима 

б) Унапређење програма обуке за примену националног кривичног 

законодавства у борби против корупције 

в) Унапређење активности у погледу обуке у међународним и регионалним 

организацијама и у оквиру релевантних билатералних и мултилатералних 

споразума и аранжмана 

г) Сва три наведена под а), б) и в) 

 

 

47.  

Надзор над државама потписницама о спровођењу Кривичноправне 

конвенције о корупцији спроводи: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Група држава против корупције (GRECO) 

б) Венецијанска комисија  

в) Европски комитет за проблеме криминала Савета Европе 

 

 

48.  

Кривичноправна конвенција о корупцији уводи централни орган власти за 

комуникацију. Централни органи власти: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Могу директно међусобно да комуницирају 

б) Не могу директно међусобно комуницирају, већ искључиво преко надлежних 

органа 

в) Могу да комуницирају искључиво преко Међународне организације 

криминалистичке полиције (ИНТЕРПОЛ) 

 



  

49.  

Надзор над државама потписницама о спровођењу Грађанскоправне 

конвенције о корупцији спроводи: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Група држава против корупције (GRECO) 

б) Венецијанска комисија 

в) Европски комитет за правну сарадњу Савета Европе (CDCJ) 

 

 

 

50.  

Према одребама Грађанскоправне конвенције о корупцији лица која су 

претрпела штету као последицу корупције, имају право на покретање 

поступка ради добијања пуне накнаде за штету која може да обухвати: 

 

заокружите тачан одговор 

 

а) Материјалну штету, измаклу добит или нематеријалну штету 

б) Само нематеријалну штету 

в) Немају право на накнаду штете 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Други део теста – провера 

професионалног интегритета за 

обављање функције члана Већа 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Оцена:  

„Положио“ – „Није положио“ 

 

 

 



  

 

  



  

 

 

Тест личности 

 

На скалама које се налазе на вашим листовима изнесена су мишљења великог броја људи о низу важних проблема. Од Вас се тражи да што 

искреније наведете да ли се са изнесеним тврдњама (мишљењима) слажете или не слажете. Пошто је намена питања да изразите своја 

уверења, нема тачних и нетачних одговора. 

За свако од наведених мишљења дато је пет могућности за изражавање слагања и неслагања са оним што се тврди. Начин одговарања је 

следећи: 

- Ако се потпуно слажете са изнесеним мишљењем заокружите знак X у првој колони,  

- Ако се слажете (али имате и извесне мање резерве на дато мишљење) заокружите знак X у другој колони, 

- Ако не можете да се одлучите заокружите знак X у трећој колони,  

- Ако се не слажете са изнесеним мишљењем заокружите знак X у четвртој колони,  

- Ако се уопште не слажете са изнесеним мишљењем заокружите знак X у последњој, петој колони.  

 

Водите рачуна да за свако мишљење заокружите само један знак који најбоље одражава ваш степен слагања. 

Унапред захваљујемо на искрености и сарадњи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 



  

Тест А1 

редни 

број 

ТВРДЊА Потпуно 

се 

слажем 

Углавном 

се 

слажем 

Не могу 

да се 

одлучим 

Углавном 

се не 

слажем 

Уопште 

се не 

слажем 

1 Када се људи мешају у моје послове ја им кажем да гледају своја 

посла 

X X X X X 

2 Понекад сам груб(а) према људима који су неотесани или досадни X X X X X 

3 Када нешто желим не трудим се много да водим рачуна о 

интересима других  људи 

X X X X X 

4 Када нешто заједно радимо имам утисак да су моји планови 

најбољи 

X X X X X 

5 Када нешто желим да постигнем свеједно ми је да ли то други цене 

или не 

X X X X X 

6 Са људима којима посао “не иде од руке”  не треба губити време X X X X X 

7 Када у неком заједничком послу ствари не иду како треба  и не 

покушавам да предложим решење проблема 

X X X X X 

8 Када радим неки важан посао заборавим и најбоље пријатеље X X X X X 

9 Мислим да су људи сами криви за несрећу која их снађе X X X X X 

10 Не волим слабе и осетљиве људе  X X X X X 

11 Мени се људи ретко обраћају за помоћ X X X X X 

12 Не подносим да ми било ко “соли памет” X X X X X 

13 Нервирају ме глупи људи X X X X X 

14 Иду ми на живце меки и осетљиви људи X X X X X 

15 Мислим да је право да глупи људи раде за оне који су паметни X X X X X 

16 Мислим да човек најбоље прође када слуша себе самога X X X X X 

17 Глупоме је тешко дати паметан савет X X X X X 

18 Важан је успех без обзира на средства X X X X X 

19 Ја боље од свих знам шта је за мене добро X X X X X 

20 Поверавање другима је знак слабости X X X X X 

21 Кад у послу који заједно радимо искрсне неки проблем обично се 

не мешам и чекам да други предложе решење 

X X X X X 

22 Склон(а) сам да напустим нешто што сам почео(ла) да радим ако 

други сматрају да  ја то не радим како треба 

X X X X X 



  

редни 

број 

ТВРДЊА Потпуно 

се 

слажем 

Углавном 

се 

слажем 

Не могу 

да се 

одлучим 

Углавном 

се не 

слажем 

Уопште 

се не 

слажем 

23 Често долазим у сукоб са људима са којима радим заједно X X X X X 

24 Понекада избегавам контакте са пријатељи(ца)ма  из страха  да ћу 

рећи или учинити неку рђаву ствар 

X X X X X 

25 И у обичном разговору тешко ми је да кажем оно што сам 

намеравао(ла) 

X X X X X 

26 Обично се тешко сналазим кад се у заједничком послу појави неки 

проблем 

X X X X X 

27 Лако клонем духом X X X X X 

28 Често сам утучен(а) X X X X X 

29 Често и без разлога поверујем да ме други посматрају X X X X X 

30 Моје здравље је доста нарушено X X X X X 

31 У стању сам да неке људе јако мрзим X X X X X 

32 Често се без разлога уплашим X X X X X 

33 Када се неко не слаже са мном у дискусији често раздражљиво 

реагујем 

X X X X X 

34 Често имам наступе беса и зловоље X X X X X 

35 Склон(а) сам начину живота који је изнад мојих могућности X X X X X 

36 Најсрећнији(а) сам када се препустим сањарењу                                                                                                                       X X X X X 

37 Када бих хтео(ла) могао(ла) бих постићи много у животу X X X X X 

38 Сувише сам поштен(а) да бих постигао(ла) успех у животу X X X X X 

39 Много ми смета када људи не обраћају пажњу на мене X X X X X 

40 Да сам био(ла) здравији(а) постигао(ла) бих много више у животу X X X X X 

41 Мислим да бих у другој средини имао(ла) много више успеха X X X X X 

42 Да сам имао(ла) мало више среће могао(ла) сам много више 

постићи у животу 

X X X X X 

43 Не осећам се пријатно када нисам главни(а) у неком друштву X X X X X 

 



  

Тест А2 

редни 

број 

ТВРДЊА Потпуно 

се 

слажем 

Углавном 

се 

слажем 

Не могу 

да се 

одлучим 

Углавном 

се не 

слажем 

Уопште 

се не 

слажем 

1 Већина људи је поштена и поштено ради свој посао X X X X X 

2 Мислим да би већина људи лагала да би напредовала X X X X X 

3 Није ми тешко да затражим помоћ од других X X X X X 

4 Мислим да већина људи претерује са својим невољама са намером 

да изазове сажаљење код других 

X X X X X 

5 Већина људи ради поштено свој посао чак и онда када их нико не 

контролише 

X X X X X 

6 Већина људи је поштена углавном из страха да не буду ухваћени X X X X X 

7 Има мало људи за које би се могло рећи да су рђави X X X X X 

8 Већина људи добија од друштва више него што заслужује X X X X X 

9 Веома пазим да у говору не увредим друге X X X X X 

10 Већина људи је себична X X X X X 

11 Већина људи би учинила неку добру ствар ако би им се указала 

прилика за то 

X X X X X 

12 Имам мали број искрених пријатеља X X X X X 

13 Радује ме када могу да саопштим добре вести другима X X X X X 

14 Не треба веровати другим људима X X X X X 

15 Волим да правим планове за будућност X X X X X 

16 Већина људи покушава да узме што више може од друштва и да 

му истовремено врати што је могуће мање 

X X X X X 

17 Волим да се са другима договарам о заједничком послу X X X X X 

18 Већина људи склапа пријатељства зато што им пријатељи могу 

бити од користи 

X X X X X 

19 Трудим се да се у свим ситуацијама понашам пристојно X X X X X 

20 Многим људима се поклања више пажње него што заслужују X X X X X 



  

редни 

број 

ТВРДЊА Потпуно 

се 

слажем 

Углавном 

се 

слажем 

Не могу 

да се 

одлучим 

Углавном 

се не 

слажем 

Уопште 

се не 

слажем 

21 И у најтежим ситуацијама људи нађу снаге да испоље доброту и 

племенитост 

X X X X X 

22 Већина људи који су данас успели успели су само зато што им је 

неко помогао 

X X X X X 

23 Мислим да ми већина људи које познајем жели добро X X X X X 

24 Мало људи заслужује да се са њима добро поступа X X X X X 

25 Људи ме воле јер и ја волим друге људе X X X X X 

26 Људи су мање поштени него што се мисли X X X X X 

27 Ако си добар према људима и они ће бити према теби X X X X X 

28 Многи људи само мисле о томе како би се окористили на туђ 

рачун 

X X X X X 

29 Ја се готово никада не свађам са другим људима X X X X X 

30 Кад су њихови интереси у питању људи не воде много рачуна о 

томе шта је право, а шта није 

X X X X X 

31 Радујем се сваком успеху својих познаника X X X X X 

32 Људи нерадо признају своје недостатке X X X X X 

33 Људи су са мном увек лепо поступали  X X X X X 

34 Многи људи радо пребацују одговорност на туђа леђа X X X X X 

35 Људи претерују кад говоре о манама других X X X X X 

36 Многи људи су увек спремни да нађу неку “рупу” у закону X X X X X 

37 Мислим да је већина људи спремна да помогне другима X X X X X 

38 Многи људи су подмитљиви X X X X X 

 



  

Тест А3 

редни 

број 

ТВРДЊА Потпуно 

се 

слажем 

Углавном 

се 

слажем 

Не могу 

да се 

одлучим 

Углавном 

се не 

слажем 

Уопште 

се не 

слажем 

1 Човек не мора да води рачуна  о томе да ли су његове жеље у 

складу са жељама других из његове околине  

X X X X X 

2 Тешко склапам нова пријатељства X X X X X 

3 Вређа ме када ми  пријатељи говоре како треба да радим X X X X X 

4 Људима не треба помоћ ако сами нису способни да реше своје 

проблеме 

X X X X X 

5 Могао(ла)  бих да будем срећан(а) када бих живео(ла) сасвим 

сам(а) у некој колибици или планини 

X X X X X 

6 Не разумем човека који не искориштава другога ако је тај други 

наиван 

X X X X X 

7 Кад неко почне да ми заповеда шта да радим најчешће пожелим да 

урадим супротно од тога 

X X X X X 

8 Најсрећнији(а) сам кад сам сам(а) X X X X X 

9 Ретки су људи који су спремни да себе доведу у неприлику како би 

другима помогли 

X X X X X 

10 Не волим да склапам нова познанства X X X X X 

11 Мислим да су у праву они који ме сматрају тврдоглавом особом X X X X X 

12 У свету има превише људи X X X X X 

13 Људи мисле да сам помало чудан(а) X X X X X 

14 Да би човек нешто урадио мора сам да запне X X X X X 

15 Најбоље је водити рачуна само о себи X X X X X 

16 Не допуштам ни најближима да се мешају у мој приватни живот X X X X X 

17 Често за инат радим супротно од онога што од мене траже X X X X X 

18 Не разумем људе који су срећни само кад су у друштву X X X X X 

19 Људи не брину много о томе шта ће ти се догодити X X X X X 

20 Не интересује ме много шта други мисле о мени X X X X X 

21 Врло тешко мењем своје навике X X X X X 

 



  

Тест 4 

редни 

број 

ТВРДЊА Потпуно 

се 

слажем 

Углавном 

се 

слажем 

Не могу 

да се 

одлучим 

Углавном 

се не 

слажем 

Уопште 

се не 

слажем 

1 Волим да доста поједем X X X X X 

2 Тешко се навикавам на промене у исхрани X X X X X 

3 Много ми је важнији укус хране него количина хране                                                                                                            X X X X X 

4 Ако је тањир прљав изгубим сваку вољу за јелом X X X X X 

5 Ако храна није онаква какву ја волим постајем нервозан(а) X X X X X 

6 Веома ми смета ако нема топле воде за умивање X X X X X 

7 Веома тешко подносим жеђ X X X X X 

8 Тешко подносим хладноћу X X X X X 

9 Тешко подносим врућину X X X X X 

10 Не волим да се крећем без потребе X X X X X 

11 Постанем нервозан(а) када дуго морам да будем на једном месту X X X X X 

12 Веома ми тешко пада то што човек мора увек некога да служи X X X X X 

13 Веома тешко подносим неизвесне ситуације X X X X X 

14 У непријатној ситуацији најчешће се повлачим X X X X X 

15 Кад нешто одлучим мало шта ме може спречити да то и не урадим X X X X X 

16 Свеједно ми је како је уређен стан у коме живим X X X X X 

17 Волим да се лепо обучем X X X X X 

18 Уживам у природним лепотама X X X X X 

19 Кад се смејем, смејем се од срца X X X X X 

20 Уживам у добрим шалама X X X X X 

21 Човек који не ужива у ономе што воли не може бити срећан човек X X X X X 

22 И одрастао човек мора понекад да се поигра X X X X X 

23 Рад има смисао само онда када га и други признају X X X X X 

24 Осећам се увређено када се не обраћа довољно пажње мојим предлозима X X X X X 

25 Волим у свему да се такмичим X X X X X 

26 Волим да други прихватају моје идеје X X X X X 

27 Срећан(а) сам када победи она екипа за коју навијам X X X X X 

28 Трудим се да се разликујем од мојих пријатеља (ица) X X X X X 

29 Данас је новац најважнија ствар у животу X X X X X 

 


