
У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 

 

1. Издвој појам чија је ознака fb:  

 

1. Марка бетона  

2. Чврстоћа бетона на притисак  

3. Рачунска чврстоћа бетона на притисак  

 

1 

2. Напон на граници кидања арматуре RА 400/500 је:  

 

1. 400MPa  

2. 50MPa  

3. 500 KN/cm2  

4. 40 KN/cm2  

5. 500 MPa  

 

1 

3. Минимални пречник главне арматуре гредног носача износи:   

 

1. 10 mm  

2. 10 cm  

3. 12 mm  

4. 12 cm  

5. 14 mm  

6. 14 cm  

 

1 

4. Арматура RA 400/500-1 и RA 400/500-2 разликује се по:  

 

1. величини границе развлачења  

2. облику пресека попречних ребара  

3. величини границе кидања  

 

1 

5. Замењујући пречник шипке код груписане арматуре не сме бити већи од:  

 

1. 50mm  

2. 44mm  

3. 40mm  

4. 34mm  

 

1 

6. У aрмиранобетонским елементима оптерећеним на савијање главна 

арматура је у:  

 

1. доњој зони носача  

2. горњој зони носача  

3. притиснутој зони носача  

4. затегнутој зони носача  
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7. Одреди дужину шипке арматуре представљене на цртежу.  

 

1. 666 сm           

2. 672 сm  

3. 639 сm                        

 
Простор за рад:  

 

 

 

 

 

 

1 

8. Дата је врста челика GA 240/360 .Заокружи шта представља први број у 

ознаци:  

 

1. чврстоћу на затезање  

2. границу развлачења челика  

3. максималну границу кидања  

 

1 

9. Наћи „уљеза„:  

(заокружи нетачан одговор)  

Међу наведеним арматурама издвој ону која не постоји код гредних носача:  

 

1. главна арматура  

2. подеона арматура  

3. узенгије  

4. монтажна арматурa  

 

1 

10. Максимална дилатација арматуре АБ гредног носача износи:  

 

1. 3.5‰  

2. 2,0‰  

3. 10‰  

 

1 

11. Дужина сидрења главне арматуре у укљештењу конзолне греде износи:  

 

1. ls=kØ  

2. ls=1,5kØ  

3. ls=0,5kØ  

1 



 

   

12. Сила затезања коју може да прими ребраста арматура 9RØ14 

(АØ14=1,54cm2) износи:  

1. 455,60 kN  

2. 554,40 kN  

3. 332,64 kN  

4. 693,00 kN  

 

Простор за рад:  
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13. На слици је дат подужни и попречни пресек АБ просте греде. Дебљина 

заштитног слоја бетона је a0=2,5cm. Главна арматура је ребраста и сидри се 

без кука. Одреди масу шипки са ознаком 1.  

Маса арматуре RØ16 износи 1,621kg/m. 

 
1.   10,78 kg       

2. 43,12 kg                   

3. 43,44 kg 

4. 41,97 kg     

                                                                                                                   
                Простор за рад:     
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14. Армиранобетонску плочу дебљине d=12cm треба армирати са ребрастом 

арматуром RØ12/10cm. Због недостатка арматуре на градилишту 

неопходно је RØ12 заменити ребрастом арматуром RØ14. (АØ12=1,13cm2, 

АØ14=1,54cm2).  

Размак арматуре RØ14 у том случају износиће:  

1. 11cm  

2. 12cm  

3. 13cm  

4. 14cm  

 

Простор за рад: 
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15. За AB греду димензионисану према слици, потребно је главну арматуру, 

која је од глатког челика GA 240/360, заменити ребрастом арматуром 

RA400/500. Одреди број и пречник шипке ребрасте арматуре. Подаци из 

таблица: површина RØ16=2,01 cm2 , RØ22=3,80 cm2   
1. 6R Ø  22        

2. 10R Ø 22                                                                                                     

3.     10R Ø 16 

4.       6R Ø  16 
 

Простор за рад: 

                                                                            
 

3 

16. Потребна површина главне арматуре просте греде правоугаоног пресека, 

димензија b=25cm, d=50cm je Aa=12,32cm2. Усвојити број и пречник шипки, 
3 



тако да главна арматура буде распоређена у једном реду. Водити рачуна о 

минималном и максималном чистом растојању између шипки. Узенгије су 

UØ8, a заштитни слој бетона је а0=2cm.  

Подаци из таблица: површине попречног пресека шипки су: Ø18=2,54cm2, 

Ø20=3,14cm2, Ø22=3,80cm2, Ø28=6,16cm2. 

1. 2Ø 28 
2. 3Ø 22 
3. 4Ø 20   
4.  5Ø 18   

 Простор за рад:  

 

 

 

 

 

          
 
 
 
                                                                                                                   

 У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

 

17. Међу наведеним факторима издвој оне од којих не зависи парцијални 

коефицијент сигурности:  

1. Врста челика  

2. Дилатација арматуре  

3. Марка бетона  

4. Врста оптерећења  

 

1 

18. Одреди факторе од којих зависи рачунска чврстоћа бетона на притисак  

1. најкрупније зрно агрегата у бетону  

2. дебљина бетонског елемента  

3. напон у арматури  

4. марка бетона  

 

1 

19. Издвој тачне исказе.  

1. Носач који се прорачунава у статичком смислу је Т пресек само ако је 

притиснута плоча и ако је неутрална оса у плочи  

2. Носач који се прорачунава у статичком смислу је Т пресек само ако је 

притиснута плоча и ако је неутрална оса у ребру  

3. Носач се рачуна као правоугаони пресек са ширином ребра bo, ako je 

притиснуто ребро, а неутрална оса је у ребру.  

4. Носач се рачуна као правоугаони са ширином b (корисна ширина плоче) 

ако је притиснута плоча, а неутрална оса је у плочи.  

5. Носач се рачуна као правоугаони са ширином ребра bo, ако је затегнуто 

ребро, а неутрална оса је у ребру.  

6. Носач се рачуна као правоугаони са ширином b (корисна ширина плоче) 

ако је притиснуто ребро, а неутрална оса је у плочи.  

1.5 



 

20. Дужина сидрења арматуре не зависи од:  

1. пречника арматуре  

2. марке бетона  

3. силе затезања у арматури  

4. врсте арматуре  

5. адхезије  

6. дужине арматуре  

  

2 

   

 Допуните следеће реченице и табеле 

 

 

21. Растојање од тежишта затегнуте арматуре до притиснуте ивице попречног 

пресека назива се ______________________________.  

 

 

1 

22. Ако статички утицај на конструкцију изазван спољним оптерећењем 

прерасте њену носивост, тада наступа ____________________________ .  

 

1 

23. Минимални пречник подужне арматуре код армиранобетонских стубова 

износи Ø ____, а минимални пречник подужне арматуре код 

армиранобетонских зидова Ø ____.  

 

1 

24. Ако рачунска чврстоћа на притисак за бетон марке MB30 износи fb=20,5 

MPa, a за бетон марке MB40 износи fb=25,5 Mpa, онда рачунска чврстоћа на 

притисак бетона MB35 за плочу дебљине d=10cm износи fb= ___________.  

Простор за рад:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

25. Размак подужне арматуре у стубовима не сме бити већи од ___________. 

 
1 

26. На линији поред назива стуба упиши минимално потребан број шипки 

подужне арматуре за његово армирање  

1) квадратни стуб __ шипки подужне арматуре  

2) правоугаони стуб __ шипки подужне арматуре  

3) кружни стуб __ шипки подужне арматуре  

 

1.5 

27. Заштитни слој бетона се обележава са ____ и његова дебљина не сме бити 

_________ од пречника главне арматуре.  

 

2 



28. Армиранобетонски стуб армиран је са 6RØ16. Дужина једне шипке износи 

lg=3,50m, а маса RØ16 (податак из таблице) износи m=1,621kg/m.  

Израчунати колико kg арматуре је потребно за армирање 5 оваквих 

стубова.  

Простор за рад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Решење: М= ___________ kg  

2 

29. На слици је дат распоред арматуре армиранобетонске конзолне греде. 

Позиције главне арматуре су обележене бројевима ___________ .         
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30. Наведи врсте арматуре и њихове ознаке  

1) врста: _________________, ознака _____________________                                     

2) врста: _________________, ознака _____________________  

3) врста: _________________, ознака _____________________  

4) врста: _________________, ознака _____________________ 

 

2 

31. Израчунати статичку висину армиранобетонске греде на слици, ако је њена 

висина d=70 cm, a ширина греде је b=30cm. Греда је армирана са 10Ø28 

(61,58 cm ), Øu=10мм.  
Статичка висина греде je h = ______________ cm  

Простор за рад:  

 

3 



                                                  
 

 

 

 

 

 

32. Израчунати висину армиранобетонске греде на слици, ако је њена 

статичка висина h=58,60cm, a ширина греде је b=30cm. Греда је 

армирана са 8Ø32 (64,34cm 
2

 ), Øu =10 mm. 

 
Простор за рад: 

                                               
 

 

 

 
Висина греде je d = ________cm. 
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 У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву 

 

 

33. На левој страни су наведене ознаке које се користе, а на десној страни 

величине. На цртици поред величина уписати број њој одговарајуће 

ознаке. 

1. x……...…заштитни слој бетона                                                                             

2. Аа............растојање неутралне линије од притиснуте ивице 

бетона 

3. z...............висина пресека 

4. d..............површина главне арматуре 

5. а0..................крак унутрашњих сила 

 

2.5 

34. На левој страни наведене су врсте арматуре, а на десној њихове 

карактеристике. На линију испред врсте арматуре уписати ознакe 

карактеристикa којe за њу важe. 

 

Ребраста  арматура                                            

...................  

1. Израђује се од челика Č 240/360 

Глатка  арматура    

..................                     

2.Израђује се од високовредног 

природно тврдог ребрастог челика 

Мрежаста арматура  
....................           

3. Затезна чврстоћа износи 560 МРа   

 4. Састоји се од управно укрштених 

међусобно заварених жица  

 5.  Граница развлачења је 400МРа 

 6.  Израђује се од меког бетонског 

челика     
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35. Бројевима од 1 до 3, почев од најмање ка највећој вредности затежуће 

силе за коју примају, означити усвојене арматуре плоче. 

 

…..................глатка арматура Ø14/10см (површина Ø14=1,54 сm2 ) 

......................ребраста арматура Ø12/14см (површина RØ12=1,13 сm2 ) 

......................мрежаста арматура R503 

 
Простор за рад: 
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