
 

1. Једина улица у Београду која није мењала назив од свог постанка је:  
а) Кнез Михаилова улица 
б) кнез Михаилова улица 
в) Кнез Михаилова Улица 

2. Испред Народног музеја, подигнут је споменик кнезу Михаилу   
   Обреновићу:  

а) на тргу републике 
б) на Тргу Републике 
в) на Тргу републике 

3. „Београђанка“, највиша зграда у Београду, налази се на углу 
Масарикове улице и 

а) Улице Краља Милана 
б) Улице краља Милана 
в) улице Краља Милана 

4. Највећи стадион у Србији „Маракана“ , налази се у  
а) Улици Љутице богдана 
б) Улици љутице Богдана  
в) Улици Љутице Богдана 

5. Научиницма Јосифу Панчићу и књижевнику Доситеју Обрадовићу 
подигнути су споменици  

а) на Студенстком тргу 
б) на студентском тргу 
в) на Студентском Тргу 

6. Храм Светог Саве и Народна библиотека се налазе у близини 
а) Трга Димитрија туцовића 
б) трга Димитрија Туцовића 
в) Трга Димитрија Туцовића 

7. Ботаничка башта са неколико хиљада биљака у стакленику и на 
отвореном простору налази се у  

а) таковској Улици 
б) Таковској Улици 
в) Таковској улици 

8. Нови Београд и Београд повезани су преко Бранковог моста 
а) Бранковом Улицом 
б) Бранковом улицом 
в) бранковом улицом 
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