
Грађевинске конструкције 

(први разред) 

 

Задаци за писмени део поправног испита 

 

 

 

Модуларни блокови 

 

1. У модуларној мрежи у размери 1:10 нацртати везу зидова од модуларних блокова у 

сеизмичкој зони према датој скици. Димензије блокова су 19x19x9 цм. 

2. У модуларној мрежи у размери 1:10 нацртати везу зидова од модуларних блокова у 

сеизмичкој зони према датој скици. Димензије блокова су 19x19x29 цм. 

3. У модуларној мрежи у размери 1:10 нацртати везу зидова од модуларних блокова у 

сеизмичкој зони према датој скици. Димензије блокова су 19x19x9 цм у једном зиду а у 

другом 19x19x29 цм. 

4. У модуларној мрежи у размери 1: 10нацртати сучељавање зидова од блокова 29x19x19 цм 

према датој скици и то: 

- 1. и 2. слој зидања 

- изглед зида 

5. У модуларној мрежи у размери 1:10 нацртати сутицање зидова од блокова 19x19x19 цм 

према датој скици и то: 

- 1. и 2. слој зидања 

- изглед зида 

6. У модуларној мрежи у размери 1:10 нацртати сутицање зидова од блокова 19x19x19 цм и  

29x19x19 цм према датој скици и то: 

- 1. и 2. слој зидања 

- изглед зида 

7. У размери 1:10 нацртати модуларну мрежу и у њој зидање два зида који се сутичу према 

датој скици. Зидање је блоковима димензија 29x19x19 цм и 19x19x19 цм. Приказати 

зидање 1. и 2. слоја зидања и изглед зида . 

8. У размери 1:10 нацртати модуларну мрежу и у њој зидање два зида који се сучељавају  

према датој скици. Зидање је блоковима димензија 19x19x19 цм. Приказати зидање 1. и 2. 

слоја зидања и изглед зида. 

 

Опека 

 

9. Нацртати раван зид од опеке дебљине 25 цм (везачки слог) у размери 1: 10 у основи и 

изгледу (лице зида). Дужина зида 10 полуопека.  

10. Нацртати раван зид од опеке дебљине 25 цм (блок веза) у размери 1: 10 у основи и 

изгледу (лице зида). Дужина зида 11 полуопека.  

11. Нацртати раван зид од опеке дебљине 38 цм  у размери 1: 10 у основи и изгледу (лице 

зида). Дужина зида 12 полуопека.  

12. У размери 1:10 нацртати сучељавање зидова од опеке према датој скици (зидови су 

ограничене дужине ) и то: 

- 1. и 2. слој зидања зида 

- изглед озиданог зида из датог правца 

13. У размери 1:10 нацртати сутицање зидова од опеке према датој скици (зидови су 

ограничене дужинe) и то: 



- 1. и 2. слој зидања зида 

- изглед озиданог зида из датог правца 

 

 

Оплате 

 

14. Нацртати вертикални пресек кроз оплату за високи бетонски зид задатих димензија и   

означити елементе и њихове димензије. Размера 1: 20 

15. Нацртати вертикални пресек кроз оплату за ниски бетонски зид задатих димензија и  

означити елементе и њихове димензије. Размера 1: 20 

16. Нацртати оплату од дасака за стуб квадратног пресека 20x20 у основи и изгледу у 

размери 1: 20. Означити димензије елемената. 

 

 

Прозорски отвори 

 

17. Према датој скици нацртати прозорски отвор без ролетне . Размера 1: 20. Модуларна  

ширина прозора је 12М , а модуларна висина 14М. 

18. У размери 1:20 нацртати отвор за прозор без ролетне . Нацртати хоризонтални,  

вертикални пресек  и изглед отвора:  

• Мš=12М  ( модуларна ширина ) 

• Мv= 13М  ( модуларна висина ) 

• Dz= 38 цм ( дебљина зида ) 

• h= 270 cm (светла висина ) 

19. У размери 1:20 нацртати отвор за прозор са платненом ролетном. Нацртати 

хоризонтални, вертикални пресек  и изглед отвора:  

• Мš=14М  ( модуларна ширина ) 

• Мv= 15М  ( модуларна висина ) 

• Dz= 38 цм ( дебљина зида ) 

• h= 270 cm (светла висина ) 

20. У размери 1:20 нацртати отвор за прозор са дрвеном ролетном. Нацртати хоризонтални, 

вертикални пресек  и изглед отвора:  

• Мš=18М  ( модуларна ширина ) 

• Мv= 15М  ( модуларна висина ) 

• Dz= 38 цм ( дебљина зида ) 

• h= 280 cm (светла висина ) 

 

 

Отвори за врата 

 

21.  У размери 1:20 нацртати отвор за врата у преградном зиду. (мокра уградња). 

 Нацртати хоризонтални, вертикални пресек  и изглед отвора:  

• Мš=8М  ( модуларна ширина ) 

• Мv= 21М  ( модуларна висина ) 

• Dz= 12 цм ( дебљина зида ) 

• h= 270 cm (светла висина ) 

22.  У размери 1:20 нацртати отвор за врата у преградном зиду . (сува уградња). 

 Нацртати хоризонтални, вертикални пресек  и изглед отвора:  



• Мš=7М  ( модуларна ширина ) 

• Мv= 21М  ( модуларна висина ) 

• Dz= 12 цм ( дебљина зида ) 

• h= 270 cm (светла висина ) 

 

 

ВАЖНО: 

На испит понети папир А3 и прибор за цртање. На једној страни папира исцртати модуларну 

мрежу.  

 

 

Питања за усмени део испита 

 

1. Шта је улога конструктивних елемената на објекту? 

2. Наведи основне конструктивне елементе. 

3. Шта су конструктивни елементи код масивног система градње? 

4. Шта су конструктивни елементи код скелетног система градње? 

5. Објасни разлике између традиционалног и монтажног начина градње објекта.  

 

6. Правила за зидање зидова од модуларних блокова од печене глине. 

7. Шта су сеизмичке зоне? Какви се зидови израђују у сеизмичким зонама? 

8. Наведи материјале од којих могу да се израђују блокови за зидање. 

 

9. Нацртај делове опеке и напиши називе. 

10. Нацртај слој дужњака Р 1:10 

11. Нацртај слој везача Р 1:10 

12. Шта је дужњак? 

13. Шта је везач? 

14. Шта је слог опеке? 

15. Правила за зидање опеком . 

 

16. Шта је оплата? 

17. Захтеви које оплата мора да задовољи. 

18. Врсте оплата. 

19. Од чега се израђује стандардна дашчана оплата? 

20. Шта је оплатно платно? Од чега се све израђује? 

21. Како се припрема оплата за бетонирање? 

 

22. Зашто на објектима примењујемо термичку изолацију? 

23. Врсте материјала за термоизолацију. 

 

24. Шта је потребно урадити да би димњаци правилно функционисали? 

25. Који су начини вођења димњачких канала кроз зграду ? 

26. За које канале се примењује шунт систем? 

 

27. Мере прозора 

28. Натпрозорници, парапети, банци 

29. Мере врата 

30. Уграђивање врата 


