
Куповина (Б1)
Биљана Васић

Укрштеница садржи лексику везану за куповину. 
Приликом уписивања синтагме, оставите празно 
поље између прве и друге (треће) речи. 
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Хоризонтално
2 Зб. именица од посуда: кухињско ~. 
4 Који је направљен од дрвета. 
7 Који је од стакла. 
8 Део зграде испод приземља, подрум. 
9 Листић, налепница с ознаком врсте, 

количине, цене робе и др. 
11 Снижење цена: дати ~. 
12 Који се односи на папир: ~ новац. 
14 Направа са једним или више точкова за 

превоз робе, материјала, деце и сл. 
15 Који су створили, направили људи, који 

није настао природним путем: ~ свила. 
19 Трпни придев од „направити”. 
24 Издвајати, узимати оно што је боље, 

што се некоме више свиђа, што је 
потребно; вршити избор. 

28 Смањење цена. 
29 Производ намењен тржишту. Све што 

се продаје. 
31 Уклонити недостатак, квар. 
33 Који се може употребити. 
34 Женска особа која кроји. 
37 Набављање нечега за новац или друго 

средство плаћања. 
39 Предмети којима се опремају просторије 

у којима се живи, борави или ради. 
42 Онај који купује. 
43 Када користимо интернет у куповини, 

купујемо … (како?) (Напишите 
одговарајућу предлошко-падежну 
конструкцију која садржи именицу 
интернет.) 

44 Израђен од керамике. 
46 Који је од порцелана. 
47 Карактеристика предмета и појава у 

погледу обима, износа, броја, величине 
и сл.; износ, сума. 

48 Израђен од памука. 
50 Просторија у којој се нешто израђује или 

поправља: кројачка ~. 
51 Трпни придев од „произвести”. 
54 Кеш. 
56 Начињен од коже. 
59 Настојати постићи повољну, нижу цену 

у своју користи приликом куповине, 
погађати се. 

60 Има свега у продаји (у некој 
продавници, на вашару и сл.). 

62 Остатак новца који се враћа купцу као 
разлика између цене купљене робе и 
дате (крупне) новчанице. 

64 Особина, својство, вредност; позитивне 
одлике, врлине. 

65 Скуп великог броја продаваца и купаца 
у неком месту који се одржава 
повремено, у одређене дане у години, 
ради трговања. 

66 Који је великих димензија, великог 
износа: ~ новац. Који је великих, 
широких костију: ~ човек. 

67 Узети новац из банке, са банкомата; 
преузети пакет из поште. 

68 Давати новац за куповину различитих 
ствари, за различите услуге и сл.. 
Употребљавати храну и пиће. 

69 Датум до којег треба употребити неку 
храну или другу робу. 

Вертикално
1 Смањити дужину, време и сл. 
3 Долазак у ново пребивалиште: ~ у стан. 
5 Уникатни производ, рукотворина. 
6 Који је од млека, који садржи млеко. 
8 Израђен од свиле. 
10 Ставити нешто у пакет, у кесу, украсни 

папир. 
11 Проверити да ли одговара број ципела, 

величина одеће, какав је укус хране и сл. 
13 Допремање какве робе из иностранства. 
16 Скуп продаваца и купаца који се 

периодично одржава на одређеном месту 
ради трговања: ~ књига, ~ аутомобила. 

17 Који је по величини, обиму, износу, броју 
испод просечног: ~ новац. 

18 Савети, правила како треба користити 
неки производ; како треба поступати. 

20 Који је у квару, који не може нормално 
функционисати. 

21 Плићи суд (углавном округао) са ширим 
рубом у који се сипа јело за сваког 
појединачно. 

22 Забавни парк са разноврсним забавним 
уређајима и програмима. 

23 Који се може искористити, употребити. 
Који доприноси да се нешто постигне. 

25 Онај који продаје. 
26 Давање, уступање нечега за одређену 

цену. 
27 Кућица са продавницом цигарета, новина 

и друге ситне робе постављена на 
тротоарима, трговима и сл. 

30 Документ од пластике који издаје банка 
преко којег њен власник располаже 
новцем који има на рачуну. 

32 Који је од синтетике. 
35 Продаја целокупне преостале количине 

неке робе; продаја робе по сниженим 
ценама. 

36 Узети нешто уместо чега другог. 
38 Направљен од пластике. 
40 Можемо је купити уколико нисмо сигурни 

шта се некоме допада. Онај ко је добије 
може је заменити за производ у њеној 
вредности. 

41 Земља у којој је произведена нека роба. 
45 Трпни придев од глагола „заменити”. 
49 Место где се налазе бројне продавнице, 

кафићи, биоскопи и сл. 
52 Који је од вуне; испуњен вуном: ~ марама. 
53 Документ који прати купљени производ, 

на основу кога корисник остварује 
гаранцијска права према датим условима 
гаранције. 

55 Женска особа која продаје. 
56 Неисправност неког механизма који 

онемогућава његову употребу, дефект; 
стање онога што је неисправно. 

57 Животне намирнице: млечни ~; 
прехрамбени ~; ~ од коже итд. 

58 Настанити се, доћи у нови стан. 
61 Гомила ускомешаног света; метеж. 
63 Цедуља са обрачуном купљене робе. 

Новчани износ који купац мора да плати 
за добијену робу, услугу. 


