
  

 
 
 
 
 

ТЕСТ ЛИЧНОСТИ 
 

_____________________________________ 
име, средње име, презиме и место полагања писменог дела испита 

 

 

 

 

 

Оцена:  

„Положио“ – „Није положио“ 
 

 
  

                                 шифра кандидата      шифра кандидата



  

 
 

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 означите знаком X у првој колони,  
- Ако се слажете (али имате и извесне мање резерве на дато мишљење) означите знаком X у другој колони 
- Ако не можете да се одлучите означите знаком X у трећој колони 
- Ако се не слажете са изнесеним мишљењем означите знаком X у четвртој колони,  
- Ако се уопште не слажете са изнесеним мишљењем означите знаком 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 
     

2 Понекад сам груб(а) према људима који су неотесани или досадни      
3 Када нешто желим не трудим се много да водим рачуна о 

интересима других  људи 
     

4 Када нешто заједно радимо имам утисак да су моји планови 

најбољи 
     

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

или не 
     

6 Са људима којима посао “не иде од руке”  не треба губити време      
7 Када у неком заједничком послу ствари не иду како треба  и не 

покушавам да предложим решење проблема 
     

8 Када радим неки важан посао заборавим и најбоље пријатеље      
9 Мислим да су људи сами криви за несрећу која их снађе      

10 Не волим слабе и осетљиве људе       
11 Мени се људи ретко обраћају за помоћ      
12 Не подносим да ми било ко “соли памет”      
13 Нервирају ме глупи људи      
14 Иду ми на живце меки и осетљиви људи      
15 Мислим да је право да глупи људи раде за оне који су паметни      
16 Мислим да човек најбоље прође када слуша себе самога      
17 Глупоме је тешко дати паметан савет      
18 Важан је успех без обзира на средства      
19 Ја боље од свих знам шта је за мене добро      
20 Поверавање другима је знак слабости      
21 Кад у послу који заједно радимо искрсне неки проблем обично се 

не мешам и чекам да други предложе решење 
     

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

други сматрају да  ја то не радим како треба 
     



  

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

рећи или учинити неку рђаву ствар 
     

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

намеравао(ла) 
     

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

проблем 
     

27 Лако клонем духом      
28 Често сам утучен(а)      
29 Често и без разлога поверујем да ме други посматрају      
30 Моје здравље је доста нарушено      
31 У стању сам да неке људе јако мрзим      
32 Често се без разлога уплашим      
33 Када се неко не слаже са мном у дискусији често раздражљиво 

реагујем 
     

34 Често имам наступе беса и зловоље      
35 Склон(а) сам начину живота који је изнад мојих могућности      
36 Најсрећнији(а) сам када се препустим сањарењу                                                                                                                            
37 Када бих хтео(ла) могао(ла) бих постићи много у животу      
38 Сувише сам поштен(а) да бих постигао(ла) успех у животу      
39 Много ми смета када људи не обраћају пажњу на мене      
40 Да сам био(ла) здравији(а) постигао(ла) бих много више у животу      
41 Мислим да бих у другој средини имао(ла) много више успеха      
42 Да сам имао(ла) мало више среће могао(ла) сам много више 

постићи у животу 
     

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



  

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      
2 Мислим да би већина људи лагала да би напредовала      
3 Није ми тешко да затражим помоћ од других      
4 Мислим да већина људи претерује са својим невољама са намером 

да изазове сажаљење код других 
     

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

контролише 
     

6 Већина људи је поштена углавном из страха да не буду ухваћени      
7 Има мало људи за које би се могло рећи да су рђави      

8 Већина људи добија од друштва више него што заслужује      
9 Веома пазим да у говору не увредим друге      

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

прилика за то 
     

12 Имам мали број искрених пријатеља      
13 Радује ме када могу да саопштим добре вести другима      
14 Не треба веровати другим људима      
15 Волим да правим планове за будућност      
16 Већина људи покушава да узме што више може од друштва и да 

му истовремено врати што је могуће мање 
     

17 Волим да се са другима договарам о заједничком послу      
18 Већина људи склапа пријатељства зато што им пријатељи могу 

бити од користи 
     

19 Трудим се да се у свим ситуацијама понашам пристојно      
20 Многим људима се поклања више пажње него што заслужују      



  

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 
     

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

неко помогао 
     

23 Мислим да ми већина људи које познајем жели добро      
24 Мало људи заслужује да се са њима добро поступа      
25 Људи ме воле јер и ја волим друге људе      
26 Људи су мање поштени него што се мисли      
27 Ако си добар према људима и они ће бити према теби      
28 Многи људи само мисле о томе како би се окористили на туђ 

рачун 
     

29 Ја се готово никада не свађам са другим људима      
30 Кад су њихови интереси у питању људи не воде много рачуна о 

томе шта је право, а шта није 
     

31 Радујем се сваком успеху својих познаника      
32 Људи нерадо признају своје недостатке      
33 Људи су са мном увек лепо поступали       
34 Многи људи радо пребацују одговорност на туђа леђа      
35 Људи претерују кад говоре о манама других      
36 Многи људи су увек спремни да нађу неку “рупу” у закону      
37 Мислим да је већина људи спремна да помогне другима      
38 Многи људи су подмитљиви      

 



  

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  
     

2 Тешко склапам нова пријатељства      
3 Вређа ме када ми  пријатељи говоре како треба да радим      
4 Људима не треба помоћ ако сами нису способни да реше своје 

проблеме 
     

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

сам(а) у некој колибици или планини 
     

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

наиван 
     

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

урадим супротно од тога 
     

8 Најсрећнији(а) сам кад сам сам(а)      
9 Ретки су људи који су спремни да себе доведу у неприлику како би 

другима помогли 
     

10 Не волим да склапам нова познанства      
11 Мислим да су у праву они који ме сматрају тврдоглавом особом      
12 У свету има превише људи      
13 Људи мисле да сам помало чудан(а)      
14 Да би човек нешто урадио мора сам да запне      
15 Најбоље је водити рачуна само о себи      
16 Не допуштам ни најближима да се мешају у мој приватни живот      
17 Често за инат радим супротно од онога што од мене траже      
18 Не разумем људе који су срећни само кад су у друштву      
19 Људи не брину много о томе шта ће ти се догодити      
20 Не интересује ме много шта други мисле о мени      
21 Врло тешко мењем своје навике      

 



  

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      
2 Тешко се навикавам на промене у исхрани      
3 Много ми је важнији укус хране него количина хране                                                                                                                 
4 Ако је тањир прљав изгубим сваку вољу за јелом      
5 Ако храна није онаква какву ја волим постајем нервозан(а)      
6 Веома ми смета ако нема топле воде за умивање      
7 Веома тешко подносим жеђ      
8 Тешко подносим хладноћу      
9 Тешко подносим врућину      

10 Не волим да се крећем без потребе      
11 Постанем нервозан(а) када дуго морам да будем на једном месту      
12 Веома ми тешко пада то што човек мора увек некога да служи      
13 Веома тешко подносим неизвесне ситуације      
14 У непријатној ситуацији најчешће се повлачим      
15 Кад нешто одлучим мало шта ме може спречити да то и не урадим      
16 Свеједно ми је како је уређен стан у коме живим      
17 Волим да се лепо обучем      
18 Уживам у природним лепотама      
19 Кад се смејем, смејем се од срца      
20 Уживам у добрим шалама      
21 Човек који не ужива у ономе што воли не може бити срећан човек      
22 И одрастао човек мора понекад да се поигра      
23 Рад има смисао само онда када га и други признају      
24 Осећам се увређено када се не обраћа довољно пажње мојим предлозима      
25 Волим у свему да се такмичим      
26 Волим да други прихватају моје идеје      
27 Срећан(а) сам када победи она екипа за коју навијам      
28 Трудим се да се разликујем од мојих пријатеља (ица)      
29 Данас је новац најважнија ствар у животу      
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