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 У НАШЕМ ФАКУЛТЕТУ! 

ДОБРО ДОШЛИ! 
 

 

 
ВАЖНО: Пријемни испит траје 120 минута. Није дозвољено 

коришћење мобилних телефона, литературе и 

договарање. У противном, кандидат ће бити удаљен са 

испита. 

 Кандидат може изаћи са пријемног испита 

најраније 30 минута од почетка полагања. 
 

 

ЧАЧАК, 2021. 



На постављена питања заокружити број испред тачног одговора – САМО  

ЈЕДНО. Уколико заокружите више слова неће Вам се признати одговор на то питање. 

Испит траје два сата  

 

 

1. Рунска вуна се добија: (заокружити тачан одговор) 

1. шишањем са тела живих оваца 

2. шишањем са тела закланих оваца 

3. шишањем са тела угинулих оваца 

 

2. Игленице служе за смештај игала и могу бити: (заокружити тачan одговор) 

1. равне 

2. правоугаоне 

3. неког другог облика 

 

3. Полиестар се боји: (заокружити тачан одговор) 

1. киселим бојама 

2. сумпорним бојама 

3. пигментним бојама 

4. металкомплексним бојама 

 

4. Карактеристике пређе које одређују њен квалитет су: (заокружити тачан 

одговоре) 

 1. сјај 

 2.  јачина 

 3. дебљина 

 

5. За одређивање прекидне силе и издужења тканине користи се: (заокружити 

тачан одговор) 

1. динамометар  

2. квадрантна вага  

3. торзиометар  

 



6. Метражна плетенина се производи као: (заокружити тачан одговор  

1.   мрежаста 

2. обојена 

3. рељефна 

4. цреваста 

 

7. Брдо служи за: (заокружити тачан одговор) 

1. скробљење 

2. сновање 

3. одржавање основиних жица у одређеној густини и редоследу 

4. прибијање потке уз ивицу тканине 

 

8. Главни фактори који утичу на дужину памука су сорте памука, услови 

раста и квалитет прераде. 

            ДА                                   НЕ                           ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

9. Синтетичке тканине не задржавају облик и јако  се гужвају. 

            ДА                                   НЕ                           ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

10. Влакна на бази синтетичких полимера су мање угодна за ношење у односу 

на природна влакна. 

            ДА                                   НЕ                           ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

11. Најзаступљенија вуна је вуна домаће овце. 

            ДА                                   НЕ                           ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

12. Тканине се по пореклу влакана деле на: (заокружити тачан одговор) 

1. тканине од целулозе 

2. тканине од природног влакна 

3. тканине од мешавине влакана 

 

 



13. Ефектне пређе се  могу добити када су: (заокружити тачан одговор) 

1. исте подужне масе- различите дужине 

2. различите подужне масе- различите дужине 

3. исте подужне масе – исте дужине 

 

14. Премотавањем предива се не  повећава: (заокружити тачан одговор) 

1.  равномерност 

2. подужна маса 

3. чистоћа 

4. ништа од наведеног 

 

15. У влакна из стабљике не спада: (заокружити тачан одговор) 

1. коприва 

2. конопља 

3. сисал 

4. ништа од наведеног 

 

16. У влакна из стабљике не спадају лан и конопља. 

            ДА                                   НЕ                           ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

17. Контрола квалитета одевних предмета у току израде назива се: 

(заокружити тачан одговор) 

1. почетна контрола  

2. међуфазна контрола  

3. финална контрола 

4. у овој фази се не ради контрола 

 

18. Према сировинском саставу конац може бити: (заокружити тачан одговор) 

1. памучни конац  

2. вунени конац  

3. кожни конац  

 



19. Рупице са округлином израђују се на: (заокружити тачан одговор) 

1. одевним предметима лаке конфекције (кошуље, хаљине)  

2. одевним предметима тешке конфекције (капути, мантили)  

3. одевним предметима од трикотаже (тренерке)  

4. ни на чему од наведеног 

 

20. Краткошавни шиваћи аутомати су: (заокружити тачан одговор) 

1. аутомати за израду рагне 

2. аутомати за израду рукава 

3. аутомати за нашивање џепова  

4. аутомати за израду учвршћења  

 

21.  Кројна слика је: (заокружити тачан одговор) 

1. скуп свих кројних делова једног одевног предмета. 

2. скуп свих детаља одевног предмета 

 

22. Означавање кројних делова врши се у технолошком процесу: (заокружити 

тачан одговор) 

1. кројења,  

2. шивења,  

3. пеглања и завршне дораде  

 

23. Кецеља за кување и одело за ватрогасце спадају у заштитну одећу: 

                           ДА                                             НЕ 

 

24. Ушица игле, тело игле, врх игле, дужи жљеб, краћи жљеб, глава игле и 

усек игле су делови шиваће машине. 

          ТАЧНО                       НЕТАЧНО                        ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

 

 

 



25. Ушици на панталонама смањују разлику између обима појаса и обима  

ногавица. 

         ТАЧНО                       НЕТАЧНО                        ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

26. Технолошки процес израде одеће је процес који је део производног процеса 

и представља различите поступке прераде основних и помоћних материјала у 

готове одевне предмете. 

                       ДА                             НЕ                  ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

 

27. Код технолошког поступка шивења мушких панталона прва операција је: 

(заокружити тачан одговор) 

1. просецање отвора задњег џепа,  

2. обрада ивица предњих и задњих ногавица,  

3. састав панталона у задњем седишту  

4. распеглавање шавова.  

 

28. Шта од наведеног не спада у модне детаље? (заокружити тачан одговор) 

1.  крагна 

2.  манжетна  

3.  шал  

4.  капа 

 

29. Једна од карактеристика индустријског начина производње одеће је дуже 

време израде одевног предмете. 

                          ДА                                             НЕ 

 

30. Карактеристике ланчаних  бодова су: (заокружити тачан одговор) 

1. лако се парају  

2. теже се парају  

3. троше мање конца  

 

 



РЕШЕЊА ПИТАЊА ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРИЈЕМНОГ ИСПИТА ИЗ ТЕСТА 

СТРУЧНОГ ЗНАЊА – 07.10.2021. 

 

 

Питање Одговор 

1. 1 

2. 1 

3. 3 

4. 2 

5. 1 

6. 4 

7. 3 

8. ДА 

9. НЕ 

10. ДА 

11. ДА 

12. 1 

13. 1 

14. 2 

15. 3 

16. НЕ 

17. 2 

18. 1 

19. 2 

20. 4 

21. 1 

22. 1 

23. ДА 

24. НЕТАЧНО 

25. ДЕЛИМИЧНО ТАЧНО 

26. ДА 

27. 3 

28. 1 

29. НЕ 

30. 1 

 

 

 

 


