
Име и презиме______________________________            Одељење_________ 

 

 

1. Највећи басени лигнита у Србији су ________________________, 

_____________________________ и ___________________________. 

2. Црна металургија је грана _______________ индустрије, а бави се прерадом 

руде ________________. 

 

3. Повежи производе са граном индустрије 

 

а) хлеб                            ___________ обојена металургија 

б) кошуље                      ___________ машинска индустрија 

в) бродови                      ___________ прехрамбена индустрија 

г) бели лимови               ___________ текстилна индустрија 

 

4. Нафте и природног гаса има у _____________________, а рафинерије су у 

____________________ и ________________________. 

 

5. Прва хидроелектрана у Србији је направљена ___________ године на реци 

_______________ у _______________. 

 

 

6. Мрког угља има у ____________________________ басену. 

 

 

7. Производи лаке хемијске индустрије су 

_________________________________________________________________________ 

 

       8. Највеће термоелектране у Србији су  

____________________________________________________________________ 

 

9. Највећа лежишта каменог угља су у _________________________ и 

________________________________. 

 

10. Највећи број хидроелектрана јесте  на рекама ______________ и 

______________. 

 

 

11. На планини Венчац код Аранђеловца има ______________________. 

 

 



12. Лежишта руде гвожђа су на ________________________________________. 

13. Једина железара у Србији је у _______________________________. 

 

 

14. Цементаре у Србији су у _______________, ____________________, 

__________________ и ___________________________. 

 

 

15. Руде бакра има око градова ______________ и _____________________. 

 

16. Руде бора има у __________________________, а уранијума на 

__________________________________. 

17. Руде олова и цинка има највише у __________________________ и    

_____________________________________. 

 

18. У Шапцу се налази топионица _________ и фабрика за израду 

______________________, а у Севојну ваљаоница ___________и 

_____________________. 

 

 19. Фабрика "Тигар" налази се у ________________________, а бави се 

производњом___________________________________. 

 

 

 20. Кварцни песак се користи у индустрији ________________, а највише га има 

у околини ___________________ и _______________. 

 

   21. Злата има у наносима река _______________, _______________,  

_______________ и ______________, у _____________ Србији. 

 

  22. Највећа лежишта уљаних шкриљаца су у околини ______________________. 

 

  23. Наведи проблеме са којима се суочава железнички саобраћај у Србији: 

__________________________________________________________________________________________________ 

  24. Најпосећеније планине у Србији су ________________, _________________ и 

_______________________. 

  25. Шећер се добија прерадом _____________________________, а највеће 

шећеране су у ____________________, ____________________ и 

____________________________. 

        26. Бродоградилишта се налазе у ___________________, _____________________ 

и _______________________________. 

        27. Дуванска индустрија најразвијенија је у __________________ Србији. 



        28. Међународни путнички аеродроми у Србији су _____________________, 

__________________________,_______________________, ________________________ 

и _________________________. 
   29. Потенцијал за развој туризма у Србији представља 

_______________________________________________, 

_______________________________________________ и 

_______________________________________________. 

 

30. Најпосећеније бање у Србији су _______________________, 

________________________ и _________________________________. 

 

 

 

 

Скала за бодовање: 

Одличан(5):30-25 

Врло добар(4):24-19 

Добар (3):18-13 

Довољан (2):12-7 

Недовољан (1): 6-0 

 
 

 
 

 


