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УВОД 

Модернизација друштва и усмереност ка економском и технолошком развоју подразумевају 
иновирање како општих, тако и специфичних циљева стручног образовања. У том смислу стручно 
образовање у Србији се, пре свега, мора усмеравати ка стицању стручних компетенција и постизању 
општих исхода образовања, неопходних за успешан рад, даље учење и постизање веће флексибилности у 
савладавању променљивих захтева света рада и друштва у целини и већу мобилност радне снаге. 

 
Да би се обезбедило побољшање квалитета, укључиле интересне групе и социјални партнери, 

обезбедио ефикасан трансфер знања и стицање вештина код свих учесника у образовном процесу уз пуно 
уважавање етничких, културолошких и лингвистичких различитости, Министарство просвете, науке и 
технолошког развоја Републике Србије започело је припреме за реорганизацију и реформу система 
стручног образовања, доношењем Стратегије развоја стручног образовања у Србији

1
 коју је усвојила Влада 

Републике Србије децембра 2006. године, акционог плана
2
 за њено спровођење, усвојеног марта 2009. 

године и Стратегије развоја образовања у Србији до 2020. године
3
 усвојене новембра 2012. године. 

 
У подручју рада Геодезија и грађевинарство од школске 2011/12. године, уведен је нови огледни 

наставни програм: техничар за одржавање објеката. Овај програм развијан је на основу анализе и описа  
занимања за које се ученици школују у овом образовном профилу. Провера стечености програмом 
прописаних знања, вештина и главних стручних компетенција подразумева увођење новог концепта 
матурског испита. 

 
Прва генерација ученика образовног профила техничар за одржавање објеката - оглед

4
  

завршава своје школовање полагањем матурског испита школске 2014/15. године. 
 
Програм матурског испита у свим огледним образовним профилима припремљен је уз консултације 

и према захтевима социјалних партнера – Уније послодаваца, Привредне коморе Србије, одговарајућих 
пословних удружења и уз активно учешће средњих стручних школа у којима се оглед спроводи. Овај 
програм настао је на основу свеобухватног истраживања различитих међународних концепата матурског 
испита, уз уважавање постојећих искустава у овој области у Републици Србији. 

 
Овај приручник је јавни документ, намењен ученицима и наставницима средњих стручних школа у 

којима се спроводи огледни наставни програм техничар за одржавање објеката, социјалним партнерима и 
свим другим институцијама и појединцима заинтересованим за ову област. 

  
Будући да успешно спровођење матурског испита претпоставља припрему свих учесника и примену 

прописаних процедура, упутства из овог приручника су важна како би се осигурало да се испит на исти 
начин спроводи у свакој школи и да га сви ученици полажу под једнаким условима. 

 
Овај документ ће у наредном периоду бити унапређиван и прошириван у складу са захтевима и 

потребама четворогодишњих образовних профила, школа и социјалних партнера. 
 

 
 

 
 

                                                 
1
 "Службени гласник РС" бр. 1/2007  

2
 "Службени гласник РС" бр. 21/2009 

3
 "Службени гласник РС" бр. 107/2012 

4
 „Просветни гласник РС“, бр. 08/12 06/14 13/14) 
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НОВИ КОНЦЕПТ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Матурски испит је један од елемената система обезбеђивања квалитета стручног образовања. 
Полагањем матурског испита у средњем стручном образовању, за разлику од општег средњег образовања, 
појединац стиче квалификацију неопходну за учешће на тржишту рада.  
Матурским испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном 
четворогодишњем образовању, стекао програмом прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. 
главне стручне компетенције за занимање(а) за које се школовао у оквиру образовног профила. Матурски 
испит састоји се из три дела: 

• испит из матерњег језика
5
 и књижевности; 

• испит за проверу стручно–теоријских знања; 
• матурски практични рад. 
Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - Уверење 

о положеним испитима у оквиру савладаног програма огледа за образовни профил, чиме се на 
транспарентан начин, првенствено послодавцима, представљају стечене компетенције. 

Нови концепт матурског испита који се примењује у свим огледним одељењима истог образовног 
профила заснован је на принципима: 

 уједначавање квалитета матурског испита на републичком нивоу, 
 унапређивање квалитета оцењивања. 
Уједначавање квалитета матурског испита на републичком нивоу подразумева спровођење испита 

по једнаким захтевима и под једнаким условима у свим школама. Нови концепт матурског испита 
подразумева тимски рад наставника свих школа у којима се испит реализује, како у делу процеса 
креирања инструмената у коме сви наставници равноправно учествују, тако и у делу припремне наставе као 
наставници – ментори. На тај начин се доприноси уједначавању квалитета образовања на републичком 
нивоу за сваки образовни профил. 
 Унапређивање квалитета процеса оцењивања постиже се применом методологије оцењивања 
заснованог на компетенцијама

6
, као валидног и објективног приступа вредновању компетенција. 

Инструменти за оцењивање практичних радних задатака засновани су на операционализацији радних 
задатака проистеклих из реалних захтева посла и садрже јасно дефинисане мере процене, те представљају 
основ за стандардизацију испита у стручном образовању.  
 Квалитет оцењивања, посебно у домену поузданости и објективности, остварује се увођењем 
делимично екстерног оцењивања. Представници послодаваца, стручњаци у одређеној области, обучавају 
се и учествују као екстерни чланови комисија у оцењивању на матурском испиту. 
  Резултати матурског испита могу се користити у процесу самовредновања квалитета рада школе, 
али и вредновања образовног процеса у датом образовном профилу, на националном нивоу. Они су 
истовремено и смерница за унапређивање образовног процеса на оба нивоа. 
 За прву генерацију ученика овог образовног профила на републичком нивоу организује се 
демонстрација матурског испита по новом концепту уз координацију представника Заводa за унапређивање 
образовања и васпитања – Центра за стручно образовање и образовање одраслих (у даљем тексту: 
Центар) и  републичког координатора за огледни образовни профил техничар за одржавање објеката.  

За сваки огледни образовни профил припрема се Приручник за полагање матурског испита (у 
даљем тексту: Приручник), којим се детаљно уређује припрема, организација и реализација матурског 
испита. У састав Приручника улазе: збирка теоријских задатака за матурски испит, листа радних задатака, 
као и радни задаци и обрасци за њихово оцењивање. 

Приручнике припрема, у сарадњи са тимовима наставника, Завод за унапређивање образовања и 
васпитања – Центар за стручно образовање и образовање одраслих.  

                                                 
5
 Под матерњим језиком подразумева се српски језик, односно језик националне мањине на коме се ученик школовао. 

6
 За потребе примене концепта оцењивања заснованог на компетенцијама у стручном образовању и посебно у области испита 

развијен је приручник „Оцењивање засновано на компетенцијама у стручном образовању“ у оквиру кога су описане карактеристике 
концепта, његове предности у односу на остале приступе оцењивању, методе примерене таквој врсти оцењивања, као и 
стандардизован методолошки пут за развој критеријума процене компетенција за одређену квалификацију (www.zuov.gov.rs) 
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I ПРОГРАМ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

ЦИЉ  

Матурским испитом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању  по програму 
огледа за образовни профил техничар за одржавање објеката, стекао програмом прописана знања, 
вештине и ставове и способности, односно стручне компетенције за занимање за које се школовао у оквиру 
образовног профила.  

СТРУКТУРА  

Матурски испит за ученике који су се школовали по огледном програму за образовни профил 
техничар за одржавање објеката, састоји се из три дела: 

• испит из матерњег језика
7
 и књижевности; 

• испит за проверу стручно–теоријских знања; 
• матурски практични рад. 

ОЦЕЊИВАЊЕ СТРУЧНИХ КОМПЕТЕНЦИЈА  

 У оквиру матурског испита се проверава стеченост стручних компетенција. Оцењивање стручних 
компетенција врши се комбинацијом метода: тестирање стручно теоријских знања и симулација путем 
извођења практичних радних задатака. Тест знања заснива се на исходима стручног образовања (исходи 
знања), док су радни задаци формирани превасходно на основу јединица компетенција и омогућавају 
проверу оспособљености ученика за примену знања, демонстрацију вештина и професионалних ставова у 
радном контексту. На овај начин је омогућено мерење знања, вештина, ставова и способности који 
проистичу из наставног плана и програма техничар за одржавање објеката - оглед.  
  

Критеријуми оцењивања стручних компетенција разијени су на основу јединица компетенција и чине 
Оквир за оцењивање компетенција за квалификацију техничар за одржавање објеката (у даљем тексту: 
Оквир). Оквир садржи критеријуме процене, дате у две категорије: аспекти и индикатори процене. 
Инструменти за оцењивање стручних компетенција – обрасци  који се  користе матурском испиту 
формирани су и усклађени са Оквиром. 

                                                 
7
 Под матерњим језиком подразумева се српски језик, односно језик националне мањине на коме се ученик школовао. 
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Оквир за оцењивање компетенција за квалификацију техничар за одржавање објеката - оглед 
 

Аспекти 
Индикатори 

1 2 3 4 5 6 7 

Израда предмера и  
предрачуна радова 
са спецификацијом 
материјала 

Примењен 
одговарајући 
норматив 

* 

елиминишући индикатор
 

Примењен 
принцип 
(поступак) 
прорачуна 
количина радова 

Израчуната 
количина радова 
(са јединицама 
мере) 

Формирана  цена 
материјала за 
позицију 

Формирана  цена 
рада за позицију 

Извршен 
предрачун 
радова 

Израчунате 
количине 
материјала за 
предвиђене 
радове 

Припрема радног 
места 

Одабран 
одговарајући 
алат и прибор 

Одабран 
одговарајући 
материјал (врста 
и количина) 

Организован 
радни простор 

    

Спровођење 
технолошког 
поступка

8
 

Изршена 
припрема 
подлоге / 
демонтажа / 
одстрањивање 
делова 

Изршена 
припрема 
материјала 
(мешање, 
дозирање, 
тонирање, 
сечење...) 

Уграђени 
материјали у 
складу са 
технологијом 
(фазе, 
редослед...) 

Рукује и одржава 
алат у складу са 
упутствима 

   

Вођење 
градилишне 
документације 

Попуњено 
заглавље листа 
грађевинског 
дневника 

Попуњена 
садржина листа 
грађевинског 
дневика 

Израђен 
обрачунски лист 
грађевинске 
књиге – принцип 

Израђен 
обрачунски лист 
грађевинске 
књиге- тачност 
прорачуна 

   

Примена норми и 
стандарда при раду 

Задовољени 
стандарди 
квалитета 
извршених 
радова 

Примењује мере 
безбедности и 
заштите на раду 

Примењује мере 
заштите животне 
средине 

Уредност радног 
места на крају 
радног процеса 

Уредност 
предмера и 
предрачуна 

Уредност 
градилишне 
документације 

 

                                                 
8
 Индикатори овог аспекта се прилагођавају и формулишу у складу са конкретним захтевом задатка  
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ПРЕДУСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ И УСЛОВИ СПРОВОЂЕЊА  

Ученик може да полаже матурски испит у складу са законом. 
Предуслови за полагање и услови за спровођење матурског испита дати су у следећој табели. 

 

Предуслови за ученика: 

општи: Успешно завршен четврти разред образовног профила техничар за одржавање 
објеката - оглед 

посебни: Прибор за писање и рачунање (обавезна хемијска оловка за тест знања); 
Одећа и обућа у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и Правилником 
о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова. 

Услови за школу: 

За припрему и спровођење матурског испита неопходно је да школа, самостално или у договору са 
социјалним партнерима, обезбеди потребне услове:  

 време (термине за извођење свих свих делова матурског испита, укључујући план релизације 
радних задатака);  

 простор за реализацију испита;  

 Записнике о полагању матурског испита за сваког ученика; 

 одговарајући број примерака тестова; 

 комбинације радних задатака за дати испитни рок; 

 описе радних задатака и довољан број прилога који прате појединачне радне задатке, за сваког 
ученика и члана испитне комисије; 

 обрасце за оцењивање радних задатака за сваког члана испитне комисије; 

 Грађевинске норме за сваког ученика у складу са организацијом спровођења матурског 
практичног рада и довољан број листова грађевинског дневника и грађевинске књиге за сваког 
ученика; 

 алат, прибор и материјал за извршење свих радних задатака; 

 заштитну опрему за ученике у складу са Законом о безбедности и здрављу на раду и 
Правилником о заштити на раду приликом извођења грађевинских радова; 

 простор (припремљене и обележене површине) и радна места за извршење појединачних 
задатака; 

 чланове комисија обучене за оцењивање засновано на компетенцијама. 

ОРГАНИЗАЦИЈА МАТУРСКОГ ИСПИТА 

Организација матурског испита спроводи се у складу са Правилником о програму матурског 
испита образовни профил техничар за одржавање објеката - оглед. Матурски испит се организује у 
школама у три испитна рока који се реализују у јуну, августу и јануару 

Школа благовремено планира и припрема људске и техничке ресурсе за реализацију испита и 
израђује распоред полагања свих делова матурског испита.  

За сваког ученика директор школе именује менторе. Ментори су наставници стручних предмета који 
су обучавали ученика у току школовања. Они помажу ученику у припремама за полагање испита за проверу 
стручно–теоријских знања и матурског практичног рада. У оквиру три недеље планиране наставним планом 
за припрему и полагање матурског испита, школа организује консултације, информише кандидате о 
критеријумима оцењивања и обезбеђује услове (време, простор, опрема) за припрему ученика за све 
задатке предвиђене матурским испитом. 

У периоду припреме школа организује обуку чланова комисија за оцењивање на матурском испиту 
уз подршку стручних сарадника школе. 

Матурски испит спроводи се у школи или просторима где се налазе радна места и услови за које се 
ученик образовао. 

Матурски испит за ученика може да траје највише три дана. У истом дану ученик може да полаже 
само један од делова матурског испита. 

За сваки део матурског испита директор школе именује стручну испитну комисију, коју чине три 
члана и три заменика. Ради ефикасније реализације матурског испита, ако за то постоје прописани 
кадровски и материјални услови, у школи се може формирати и више испитних комисија, које могу 
истовремено и независно да обављају оцењивање. 

ЕВИДЕНТИРАЊЕ УСПЕХА И ИЗВЕШТАВАЊЕ 

Ученик који испуњава општи услов за приступање матурском испиту дужан је да школи поднесе 
писану пријаву за полагање и пратећу документацију у складу са Законом. Рок за пријављивање испита 
одређује школа 
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Током матурског испита за сваког ученика појединачно, води се записник о полагању матурског 
испита. У оквиру записника прилажу се: 

 

 писмени састав из матерњег језика и књижевности; 

 оцењен тест са испита за проверу стручно - теоријских знања; 

 писани део који је ученик израдио у оквиру задатка на матурском практичном раду;  

 стандардизовани обрасци за оцењивање сваког појединачног радног задатака свих чланова 
комисије; 

Након реализације појединачног испита у саставу матурског испита комисија утврђује и евидентира 
успех ученика у Записницима о полагању матурског испита и ти резултати се објављују, као незванични, на 
огласној табли школе. 
 На основу резултата свих појединачних испита Испитни одбор утврђује општи успех ученика на 
матурском испиту. Након седнице испитног одбора на којој се разматра успех ученика на матурском испиту, 
на огласној табли школе објављују се званични резултати ученика на матурском испиту. 
 Општи успех на матурском испиту исказује се једном оценом као аритметичка средња вредност 
оцена добијених на појединачним испитима у саставу матурског испита. 
 Ученик је положио матурски испит ако је из свих појединачних испита у саставу матурског испита 
добио позитивну оцену. 
 Ученик који је на једном или два појединачна испита у саставу матурског испита добио недовољну 
оцену упућује се на полагање поправног или поправних испита у саставу матурског испита. 
 У року од 24 сата од објављивања званичних резултата ученик има право подношења жалбе 
директору школе на успех остварен на матурском испиту.  
 Након реализације испита, а на захтев Центра, школа је у обавези да резултате испита достави 
Центру, ради праћења и анализе матурског испита. У ту сврху Центар благовремено прослеђује школи 
одговарајуће обрасце и инструменте за праћење. 

ДИПЛОМА И УВЕРЕЊЕ 

Ученику који је положио матурски испит издаје се  Диплома о стеченом средњем образовању за 
образовни профил техничар за одржавање објеката - оглед. 

Уз диплому ученик добија и Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за 
образовни профил. 

II ДЕЛОВИ МАТУРСКОГ ИСПИТА 

1. ИСПИТ ИЗ МАТЕРЊЕГ ЈЕЗИКА И КЊИЖЕВНОСТИ  

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. 

СТРУКТУРА ИСПИТА 

Испит из матерњег језика полаже се писмено. 
На испиту ученик обрађује једну од четири понуђене теме. Ове теме утврђује Испитни одбор школе, 

на предлог стручног већа наставника матерњег језика. Од четири теме које се нуде ученицима, две теме су  
из књижевности а две теме су слободне. 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне 
комисије. 

Испитну комисију за матерњи језик чине три наставника матерњег језика. Сваки писмени састав 
прегледају сва три члана комисије и изводе јединствену оцену. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 

 Писмени испит из матерњег језика траје три сата.  

 У току испита у свакој школској клупи седи само  један ученик. 

 За време израде писменог састава у учионици дежура један наставник, који није члан Стручног 
већа наставника матерњег језика. 

 Дежурни наставник исписује називе одабраних тема на школској табли и од тог тренутка се рачуна 
време трајања испита. 

 Дежурни наставник прикупља све ученичке радове и записнички их предаје председнику испитне 
комисије за матерњи језик. 

 Након евидентираних и изведених јединствених оцена за сваког од ученика председник испитне 
комисије сумира резултате и предаје потписане записнике и ученичке радове председнику 
Испитног одбора. 
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2. ИСПИТ ЗА ПРОВЕРУ СТРУЧНО–ТЕОРИЈСКИХ ЗНАЊА 

Циљ овог дела матурског испита је провера остварености очекиваних исхода знања за образовни 
профил техничар за одржавање објеката - оглед, односно стручно–теоријских знања неопходних за 
обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. 

СТРУКТУРА ИСПИТА 

У наставном плану и програму за образовни профил техничар за одржавање објеката - оглед, 
стручна знања неопходна за обављање послова и задатака техничара за одржавање објеката, стичу се у 
оквиру предмета: Грађевинске конструкције, Грађевински материјали, Кућне инсталације, Пројектна 
документација и Управљање одржавањем објеката. 

Провера остварености очекиваних исхода знања, односно стручно–теоријских знања врши се 
завршним тестирањем. Тест садржи највише 50 задатака, а конципиран је тако да обухвата све нивое 
знања и све садржаје који су процењени као темељни и од суштинског значаја за обављање послова и 
задатака у оквиру датог занимања, као и за наставак школовања у матичној области. 
 Тест и кључ за оцењивање теста припрема Центар, на основу Збирке теоријских задатака за 
матурски испит (Анекс 1) и доставља га школама. Комбинација задатака за матурски тест, узимајући у обзир 
и критеријум сазнајне сложености, формира се од: познатих задатака из Збирке теоријских задатака за 
матурски испит (75 бодова) и делимично познатих задатака насталих делимичном изменом задатака из 
Збирке теоријских задатака за матурски испит (25 бодова). Збирку су, уз координацију Центра, припремили 
наставници школа у којима се реализује огледни образовни програм за техничара за одржавање објеката. 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета и модула, а према 
кључу достављеном из Центра. Сваки тест прегледају сва три члана комисије, о чему сведоче својим 
потписима на тесту. 

Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100 и једнак је збиру бодова које је 
ученик постигао тачним одговорима на постављене задатке. На тесту нема негативних бодова. Успех на 
тесту изражава се нумерички, при чему се број бодова преводи у успех, на основу скале за превођење 
бодова у успех, дате у следећој табели:  
 
 

УКУПАН БРОЈ БОДОВА УСПЕХ 

до 50 недовољан (1) 

50,5 – 63 довољан (2) 

63,5 – 75 добар (3) 

75,5 – 87 врло добар (4) 

87,5 - 100 одличан (5) 

 
 Утврђену нумеричку оцену комисија уноси на предвиђено место на обрасцу теста и у Записник о 

полагању матурског испита. 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 

 Тестирање у оквиру испита за проверу стручно–теоријских знања обавља се истовремено у свим 
школама у којима се реализује матурски испит за овај образовни профил. Термин тестирања, 
школе које имају кандидате у датом испитном року заједнички утврђују и достављају га Центру 
најкасније седам дана пре реализације. 

 По избору чланова комисије за преглед тестова, школе треба да изврше кратку обуку чланова 
комисије уз подршку стручних сарадника школе.  

 Центар на основу утврђене структуре, формира тест и доставља га у електронској форми школама 
у којима се матурски испит реализује, дан раније у односу на утврђен датум за полагање теста, а 
кључ на дан реализације теста.. 

 Лице задужено за техничку припрему теста у школи обавља све припреме и умножава тест. 
Припремљени тестови се пакују у коверат који се затвара, печати и чува у каси школе до почетка 
испита. За сигурност тестова, одговоран је директор школе. 

 На дан испита, пола сата пре почетка, наставници дежурни током тестирања записнички 
преузимају коверат са тестовима за ученике и отпечаћују га у учионици, пред ученицима.  

 Израда теста траје два сата. Током израде теста, сваки ученик седи сам у клупи и самостално 
решава тест. У учионици, где се врши тестирање, дежурају по два наставника који, према 
Правилнику о врсти образовања наставника у стручним школама, не могу предавати 
предмете/модуле обухваћене тестом. 

 За решавање теста ученик треба да користи хемијску оловку - коначни одговори и резултати 
морају бити исписани хемијском оловком. 

 По завршетку тестирања дежурни наставници записнички предају директору или другом 
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одговорном лицу, све решаване и неискоришћене тестове. На огласној табли школе, објављује се 
кључ теста. 

 Председник комисије за преглед тестова преузима Записнике о полагању матурског испита, као и 
коверат са решаваним тестовима и три примерка кључа (за сваког члана) и приступа се прегледу 
тестова. Након завршеног прегледања, евидентирања и потписивања Записника о полагању 
матурског испита, формира се извештај о резултатима ученика и постигнутом успеху на испиту за 
проверу стручно-теоријских знања и достављају потписани записници и сви решавани тестови 
председнику Испитног одбора. 

 Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације теста, на огласној табли школе, објављују 
се незванични резултати тестирања. 

3. МАТУРСКИ ПРАКТИЧНИ РАД 

Матурским практичним радом проверава се да ли је ученик, по успешно завршеном образовању, по 
програму огледа, стекао прописане стручне компетенције за обављање послова у оквиру занимања за које 
се школовао.  

СТРУКТУРА ИСПИТА  

На матурском практичном раду ученик извршава један сложени радни задатак којим се проверава 
стеченост програмом прописаних стручних компетенција: 

 Читање и тумачење пројектне, атестне и гарантне документације која се односи на 
објекат; 

 Уочавање и отклањање оштећења насталих на конструкцији и неисправности и кварова 
на инсталацијама у објекту 

 Организовање радова и израда пратеће документације о извршеним радовима. 
 

 За проверу прописаних компетенција, на основу Оквира за процену компетенција за квалификацију 
техничар за одржавање објеката – оглед, утврђује се листа радних задатака.  

Радне задатке за проверу компетенција припремају чланови радне групе за развој програма 
матурског испита у сарадњи са Центром и републичким координатором за огледни образовни профил 
техничар за одржавање објеката. Листа радних задатака, радни задаци и обрасци за оцењивање радних 
задатака дати су у Анексу 2 овог Приручника. 

ОЦЕЊИВАЊЕ 

Оцену о стеченим стручним компетенцијама на матурском практичном раду даје испитна комисија. 
Њу чине најмање три члана, које именује директор школе, према прописаној структури: 

 

 два наставника стручних предмета за образовни профил техничар за одржавање објеката – оглед, 
од којих је један председник комисије  

 представник послодаваца – стручњак у области одржавања објеката – кога предлаже Унија 
послодаваца Србије у сарадњи са одговарајућим пословним удружењима, Привредном комором 
Србије и  Центром

9
. 

 
Сваки члан испитне комисије пре испита добија обрасце за оцењивање радних задатака, а 

председник комисије води и одговарајући  део Записника о полагању матурског испита.  
Члан комисије, техником посматрања или проценом квалитета продукта рада, индивидуално 

оцењује рад ученика, користећи одговарајући образац за оцењивање радног задатка. 
Радни задатак може се оценити са највише 100 бодова. Сваки члан испитне комисије, вреднујући 

сваки од индикатора у свом обрасцу за оцењивање радног задатка, утврђује укупан број бодова који је 
ученик остварио у оквиру задатка. 

Појединачан број бодова (сваког члана комисије) се уноси на одговарајуће место у Записнику о 
полагању матурског испита и на основу тога комисија утврђује просечан број бодова за радни задатак.  
 Када кандидат оствари просечних 50 и више бодова, сматра се да је показао компетентност. 

Ако је просечан број бодова на радном задатку, који је кандидат остварио његовим извршењем, 
мањи од 50, сматра се да кандидат није показао компетентност. У овом случају оцена успеха на матурском 
практичном раду је недовољан (1). 

 

                                                 
9
 Сагласност на чланство представника послодаваца у испитној комисији, на предлог школа, даје Унија послодаваца Србије односно 

Привредна комора Србије у сарадњи са Заводом за унапређивање образовања и васпитања – Центром. Базу података о екстерним 
члановима испитних комисија води Центар 



Приручник о полагању матурског испита у образовном профилу Техничар за одржавање објеката - оглед 
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Бодови се преводе у успех према следећој скали: 
 

 

Укупан број бодова УСПЕХ 

50 – 63 довољан (2) 

64 – 77 добар (3) 

78 – 90 врло добар (4) 

91 – 100 одличан (5) 

 

ОРГАНИЗАЦИЈА ИСПИТА 

 Матурски практичан рад реализује се у школским кабинетима или просторима где се налазе радна 
места и услови за које се ученик образовао у току свог школовања. 

 Стручно веће наставника стручних предмета школе на основу листе радних задатака објављене у 
овом Приручнику, формира школску листу задатака која ће се користити у испитном року. Листа 
се формира у складу са могућностима реализације задатака. Број задатака у школској листи, 
укључујући варијанте задатака, мора бити за 10% већи од броја ученика који полажу матурски 
испит у испитном року. 

 По формирању Испитног одбора директор утврђује чланове комисија за оцењивање матурског 
практичног рада и њихове заменике. Предлог имена екстерних чланова комисије се благовремено 
доставља Центру ради добијања сагласности.  

 По избору чланова комисије за оцењивање, школа треба да изврши обуку чланова комисије уз 
подршку стручних сарадника школе. Сви чланови комисије треба да буду упознати са документом 
Инструкције за оцењиваче и да у складу са тим усвоје ток припреме и извођења радних задатака, 
као и да примењују утврђене принципе и правила оцењивања. 

 Лице задужено за техничку подршку реализацији матурског практичног рада припрема  за сваког 
члана испитне комисије по један образац за оцењивање, као и одговарајуће прилоге за ученике и 
за чланове испитне комисије (уколико су предвиђени задатком). У обрасце за оцењивање се пре 
штампања уносе општи подаци о школи, шифра и назив задатка. 

 Ученик извлачи радни задатак непосредно пре почетка самог испита. Ученик извлачи један од 
понуђених задатака без права замене. Уколико радни задатак садржи прилогe односно 
променљиве параметре, ученик извлачи прилог или му се додељују одговарајући параметри  
непосредно пре реализације радног задатка. 

 Сваком ученику се обезбеђују једнаки услови за почетак обављања радног задатка. 

 У оквиру сваког задатка предвиђено је да ученици, за највише 90 минута, израде предмер и 
предрачун радова са спецификацијом материјала, као и попуњавање листова грађевинског 
дневника и грађевинске књиге, и тај писани део истовремено може да израђује група или сви 
кандидати који тог дана полажу практични део матурског испита. Током израде писаног дела 
радног задатка сваки ученик седи сам у клупи или одговарајућем радном месту. 

 Ученици по завршетку времена предвиђеног за израду писаног дела задатка, појединачно пред 
комисијом извршавају преостали део свог задатка. Комисија може истовремено да прати и 
вреднује рад највише два ученика. Трајање реализације другог дела дефинисано је самим 
задатком. 

 Непосредно по реализацији задатка и попуњавању Записника о полагању матурског испита за 
извршен задатак, председник испитне комисије ученику саопштава незванични резултат. 

 Најкасније у року од 24 сата по завршетку реализације практичног матурског рада сумирају се 
резултати тог дела испита и објављују, као незванични, на огласној табли школе. Потисани 
записници, са предвиђеним прилозима, прослеђују се председнику Испитног одбора.  
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АНЕКС 1    ЗБИРКА ТЕОРИЈСКИХ ЗАДАТАКА ЗА МАТУРСКИ ИСПИТ 
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Драге ученице, драги ученици, 
 

Пред вама је збирка задатака за завршно тестирање у оквиру матурског испита за огледни 
образовни профил техничар за одржавање објеката. Збирка је намењена вежбању и припремању за 
полагање испита за проверу стручно теоријских знања, и то из стручних предмета: Грађевинске 
конструкције, Грађевински материјали, Кућне инсталације, Пројектна документација и Управљање 
одржавањем објеката. 

 
 У збирци се налазе задаци од којих ће се у потпуно истом облику формирати завршни тест знања.  
 
Задаци у збирци распоређени су према областима, чији се исходи проверавају завршним тестом 

знања. У оквиру сваке области задаци су разврстани према облику задатка, а за сваки задатак је назначен 
број бодова који доноси.  

 
Тест који ћете решавати на матурском испиту садржи задатке свих нивоа сложености којима се 

испитује оствареност исхода образовања за огледни образовни профил техничар за одржавање објеката. 
На тесту нема негативних бодова. Задаци носе различити број бодова у зависности од тога колико 
информација се тражи и колико треба да будете мисаоно ангажовани када одговарате. Важно је да 
пажљиво одговарате на задатке, јер сваки тачан одговор носи од 0,5 до 1 бода, а свака грешка аутоматски 
0 бодова за задатак у целости. Збирка задатака не садржи решења.  

 
Збирку задатака су израдили тимови наставника из свих школа у Републици Србији у којима се 

реализује матурски испит школске 2014/2015. године за огледни образовни профил техничар за 
одржавање објеката, у сарадњи са стручњацима Завода за унапређивање образовања и васпитања. 
 

Желимо вам срећан и успешан рад! 
 

Аутори 
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ГРАЂЕВИНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

1.  На слици је шематски приказ прозора: 
 

1. непокретни 

2. обртни око крајње осе 

3. обртни око средње осе 

4. обртно-отклопни 

5. отклопни 

6. клизећи 

 

1 

2.  Издвојити елемент који не припада низу: 
 

1. рожњача 
2. подвлака 

3. слемењача 
4. венчаница 

1 

3.  Ако  је објекат на Златибору, а  спољашњи зидови су дебљине 25 cm, термоизолациони 
слој  треба поставити са: 
 

1. спољашње стране целог  зида 
2. унутрашње стране  целог зида 
3. није битно са које стране 
4. само преко топлотних мостова 

1 

4.  Степенице које имају највећу размеру пењања су: 
 

1. болничке 
2. позоришне 
3. биоскопске 
4. стамбене 

1 

5.  Армирано-бетонске степенице које у основи имају смакнуте степенишне кракове су: 
 

1. степенице са косим плочама ослоњеним на образне носаче 
2. степенице са косим плочама ослоњеним на подестне носаче 
3. степенице са коленастим плочама 

1 

6.  Са повећањем корисне висине димњака, његова функционалност: 
 

1. опада 
2. расте 
3. остаје иста 

1 

7.  Код шунт димњака пећи се прикључују на: 
 

1. секундарни канал 
2. примарни канал 
3. могу на оба канала 

1 
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8.  Елемент који ће се употребити за конструкцију трослојног димњака је : 
 

1. шамотна цев 
2. азбестна цев 
3. ливено-гвоздена цев 
4. керамичка цев 

 

1 

9.  Код „ТМ“ међуспратне конструкције, у масивном конструктивном систему 
градње,гредице су: 
 

1. исте дужине као распон који савладавају 
2. дуже су за 3 до 5 cm од распона који савладавају 
3. дуже су за мин 6 cm од распона који савладавају 

1 

10.  Комплексни зидови имају: 
 

1. хоризонталне серклаже 
2. вертикалне серклаже 
3. хоризонталне и вертикалне серклаже 
4. АБ греде 
5. АБ стубове 

1 

11.  Натпрозорници са зубом се израђују због: 
 

1. лакше уградње прозора 
2. уградње ролетни 
3. заштите од земљотреса 
4. лакшег отварања прозора 

1 

12.  Конструкција прозора представљеног на цртежу је: 
 

1. рамовска, једноструки 
2. рамовска, двостуки, крило на крило 
3. кутијаста, двоструки, крило на крило 
4. кутијаста, једноструки              

 

                                                    
   

1 

13.   
Димензије степеница које сматрамо најоптималнијим за употребу у стамбеним 
зградама су:  
 

1. висина степеника 16 cm, ширина газишта 32 cm  
2. висина степеника 16 cm, ширина газишта 31 cm  
3. висина степеника 17 cm, ширина газишта 30 cm  
4. висина степеника 17 cm, ширина газишта 29 cm  
5. висина степеника 17 cm, ширина газишта 28 cm  

1 
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14.  Димензија најмањег пресека димњачког канала озиданог пуном опеком јe: 
 

1. 12/12 cm 
2. 13/13 cm 
3. 14/14 cm 
4. 15/15 cm 

1 

15.  Тежину зида изнад отвора за врата, у преградном зиду  од опеке, дебљине 6,5 cm, 
прихвата: 
 

1. армирано-бетонски надвратник 
2. столарски надвратник 
3. хоризонтални армирано-бетонски серклаж изнад врата, целом дужином зида 

1 

16.  Темељ који није непосредно ослоњен на тло је: 
 

1. тракасти 
2. самци  
3. шипови 
4. контрагреде 

1 

17.  Димензија секундарног димњачког сабирног ШУНТ канала јe: 
 

1. 12/20 cm 
2. 13/20 cm 
3. 14/20 cm 
4. 15/20 cm 

1 

18.  Mинимална дебљина конструктивног зида од  гитер блокова je:  
 

1. 19 cm 
2. 24 cm 
3. 29 cm 

1 

19.  Темељи као најнижи носиви елементи објекта, примају и преносе на тло оптерећење: 
 

1. Од дела објекта 
2. Од целог објекта 
3. Само од зидова 
4. Само од међуспратних конструкција 

1 

20.  Планови оплате су: 
 

1. Цртежи  елемената саме оплате, са димензијама 
2. Цртежи спољних облика бетонских елемената,за израду оплате. 
3. Цртежи  елемената  калупа, за израду бетонских елемената 
4. Цртежи  елемената омотача, за израду бетонских елемената 

1 

21.  Приземни објекат, у масивном систему градње и асеизмичкој зони, се фундира на тлу 
добре носивости. Најповољнији облик попречног пресека темеља је: 
 

1. Степенасти 
2. Каскадни 
3. Правоугаони 
4. Трапезни 

1 
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22.  Објекат је спратности П +1. Степенице су двокраке на косим армирано- бетонским 
плочама ослоњеним на подестне носаче. То значи да један подестни носач на 
међуспратном подесту  прима оптерећење од: 
 

1. косе плоче и подестне плоче 
2. косе плоче и подестних плоча 

3. косих плоча и подестне плоче 
4. косих плоча и подестних плоча 

2 

23.  Објекат се гради на Копаонику. Најповољнија кровна конструкција је: 
 

1. са рожњачама 
2. са двоструким правим столицама 
3. са распињачама 
4. са двоструким вешаљкама 

2 

24.  Носећи зид не може бити од: 
 

1. пуне опеке, дебљине 12 cm 
2. гитер блока, дебљине 19 cm 
3. фасадне опеке, дебљине 25 cm 
4. армираног бетона, дебљине 20 cm 
5. шупљег блока од печене глине, дебљине 25 cm 

2 

25.  Дати објекат је стамбени, једнопородични. Прорачунати  дужину степенишног крака 
двокраког степеништа за спратну висину H=2,80 m, n=14 kom и дужину корака 65 cm. 
Прорачун је обавезан. 
 

1. 175 cm 
2. 150 cm 
3. 209 cm 
4. 174 cm 

 
Простор за рад 
 

 
 

2 

26.  Из димњака избија пламен, што значи да се у димњачком каналу запалила неочишћена 
масноћа. У том случају ватра се гаси: 
 

1. водом која се убацује кроз димњачку главу 
2. песком који се убацује кроз димњачку главу 
3. ничим се не гаси 
4. пеном која се убацује кроз димњачку главу 

2 
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27.  Колико ће коштати  дрвена грађа за кров, за гаражу спољашњих димензија  
4,76 m x 3,5 m, ако је потребно 6 ком. рогова, дужине 4,1 m, попречног пресека 10x12 
cm? Рогови су ослоњени на две рожњаче попречног пресека 16x14 cm, а цена кубног 
метра грађе је 20 000 динара. 
 

1. 50 000 динара 
2. 10 000 динара 

3. 12 500 динара 
4. 20 000 динара 

 
Простор за рад 
 

 

4 

 

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

28.  Вертикални армирано-бетонски серклажи се постављају  на местима: 
 

1. укрштања носећег зида и преградног зида 
2. сучељавања носећег зида и зида за укрућење 
3. сутицања преградног зида и зида за укрућење 
4. укрштања носећег зида и зида за укрућење 
5. слободног краја зида дебљине веће од 12 cm 

1 

29.  За покривање кровова равним црепом, размаци између летава зависе од: 
 

1. броја кровних равни 
2. врсте кровне конструкције 
3. нагиба крова 
4. начина покривања 
5. облика основе објекта 

1 

30.  Вертикални серклажи се не постављају на: 
 

1. местима сучељавања неносивих зидова 
2. свим угловима објекта 
3. слободним крајевима свих зидова 
4. дугим носивим зидовима на размаку од 5 m 

1 

31.  Олучне хоризонтале у попречном пресеку могу бити: 
 

1. кружне 
2. полукружне 
3. правоугаоне 
4. сандучасте 
5. квадратне 

1 

32.  Осовински размак  ферт гредица код међуспратне ЛМТ конструкције може да износи: 
 

1. 25 cm 
2. 40 cm 
3. 50 cm 
4. 33 cm 
5. 60 cm 

1 
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33.  Међуспратне конструкције са шупљим телима испуне су: 
 

1. монолитне ситноребрасте 
2. ТМ 
3. омниа 
4. ЛМТ 
5. стандард  

1 

34.  Од вученог стакла се прави: 
 

1. армирано стакло 
2. сигурносно стакло 
3. пескарено стакло 
4. браздасто стакло 
5. профилит стакло 

1 

35.  У топле подове спадају: 
 

1. ламинат 
2. линолеум 
3. итисон 
4. паркет 
5. керамичке плочице 

1 

36.  Састављање лимова се обавља: 
 

1. лемљењем 
2. ексерима 
3. лепљењем 
4. превојима 
5. закивцима 
6. поцинкованом жицом 

1.5 

37.  Вертикални армиранобетонски серклажи, у зградама зиданим пуном опеком,  морају се 
налазити: 
 
       1. на свака два метра 
       2. на сваких пет метара 
       3. на споју носећих зидова 
       4. на споју носећег и преградног зида 
       5. искључиво у фасадним зидовима 
       6. на крају самосталног носећег зида 

1.5 

38.  На фасадним зидовима објекта, чији су зидови од опеке дебљине 38 cm, у сеизмичкој 
зони, топлотни мостови нису: 
 

1. зидови 
2. вертикални серклажи 
3. хоризонтални серклажи 
4. АБ натпрозорници  
5. дрвени натпрозорници 

2 

39.  Од наведених, два најподеснија, покривача за покривање заобљених крововних 
површина су: 
 

1. раван лим
 

2. ребрасте лимене плоче 
3. таласасте лимене плоче 
4. битуменска шиндра 
5. ожлебљени цреп 
6. салонит плоче 

2 
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40.  Од наведених елемената лимар изводи: 
 

1. окапнице 
2. ограде од кованог гвожђа 
3. кровне увале 
4. олуке 
5. челичне прозоре и врата 
6. опшивање димњака 
7. балконске ограде 
8. сливнике  

2 

41.  Заштита челичних конструкција од корозије, не може се вршити: 
 

1. лепљењем 
2. премазивањем минијумом 
3. поцинковањем 
4. оксидирањем 
5. хромирањем 

2 

42.  Вертикални серклажи се обавезно постављају на: 
 

1. местима сучељавања неносивих зидова 
2. свим спољашњим угловима објекта 
3. слободним крајевима свих зидова 
4. дугим носивим зидовима на размаку од 5м 
5. на сутицању неносивих и носивих зидова 

2 

43.  Код прозорских отвора зидарска мера је 
 

1. већа од производне мере за 1 cm 
2. већа од производне мере прозора за 2 cm 
3. мања од производне мере прозора за 1 cm 
4. већа од модуларне мере за 2 cm 
5. већа од модуларне мере за 1 cm 

2 

44.  Ако подлога за малтерисање зида и плафона не може да носи малтер, постављају се 
специјални носиоци малтера, као што су: 
 

1. тер хартија
 

2. рабиц мрежа 
3. минерална вуна 
4. тршчано платно 
5. стаклене призме 

2 

 
Допуните следеће реченице и табеле 

 

45.  Код дрвених кровних конструкција са рожњачама, кровни елемент рожњача, прима 

оптерећење од ______________________, а преноси га на _______________________ и 

пајанте.  

1 
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46.  Дати су  основни слојеви пода подрума. Подрум је грејан. Слојеви су набројани по 
редоследу како стоје у објекту:   
 

1. набијени бетон 

2. ____________________ 

3. термоизолација 

4. ____________________ 

5. набијени бетон 

6. шљунак 

1 

47.  Нижа страна лименог опшива једним крајем опшива димњак у висини најмање 

________________, а други  крај се поставља ________________ кровног покривача. 1 

48.  Испод датих шунт сабирних канала уписати одговарајући назив канала по функцији. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
______________________________      ______________________________ 

1 

49.  Хоризонтална хидроизолација  спречава__________________________________ влаге 
кроз зидове и подове. 
 
Вертикална хидроизолација спречава ____________________________________ у 
темељне зидове. 

1 

50.  Армиранобетонски серклажи имају улогу да зграде масивног система укруте и тиме 

заштите од  дејства ___________________ сила, тј. од земљотреса, неједнаког слегања 

и јаког ветра. 

1 

51.  Вертикални серклаж прима оптерећење _______________________ са зидом у коме се 

налази, а стуб _____________________ прима оптерћење. 
1 

52.  Код покривања кровова црепом, почетна летва на стрехи је _______________________, 
због бољег налегања црепа у другом низу. 

1 

53.  На све спољашње хоризонталне делове на фасади зграде, постављају се 

____________________________ ради заштите од снега и кише и израђују се најчешће 

од ____________________. 
1 

54.  Продирање атмосферске воде у терен уз саму зграду спречава се израдом тротоара 

најмање ширине  ______ cm. За сливање кишнице тротоари се изводе у попречном 

нагибу од мин. ______ %. 
1 
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55.  Спратна висина, која се узима за обрачун степеништа, је висина од готовог пода једне 

етаже до ___________________________прве следеће етаже, а корисна висина је 

висина од готовог пода  једне етаже до ___________________________ исте етаже. 
1 

56.  Даске бродског пода, у приземљу вишеспратног објекта, полажу се у правцу   

__________________ .   1 

57.  Керамичке плочице се уграђују помоћу ___________________________ малтера или 

помоћу ____________________________. 
1 

58.  Армиранобетонска зидна платна (АБ- зидови), имају улогу да зграде скелетног система 

укруте и тиме заштите од дејства  ________________________сила, тј. од земљотреса, 

неједнаког слегања и јаког ветра. 
1 

59.  Минимална дубина фундирања је ______ cm, да би се темељ заштитио од  

_______________. 
1 

60.  Хоризонтални армиранобетонски серклажи, као елементи масивних зидова, имају улогу  

да ____________________  све_______________________ зидове једне етаже. 1 

61.  За израду савијених или изломљених површина користе се највише 

_______________________________ зидови. 
1 

62.  Код опшивања димњака и то ниже стране, паралелне стрехи, лимена опшивка се 

поставља __________________ кровног покривача, а вертикални део лимене опшивке 

се подиже уз димњак, минимално__________cm. 
1 

63.  Армиранобетонски серклажи имају улогу да зграде __________________ система 

градње укруте и тиме заштите од  дејства хоризонталних сила, тј. од земљотреса, 

неједнаког слегања и јаког ветра. 
1 

64.  Код зидања зидова дурисол блоковима, први ред се постави на постељицу од 

______________________ малтера и одмах у шупљине наалије  ______________. 1 

65.  Подне конструкције које се супротстављају продирању ударног и ваздушног 

звука – буке кроз таванице  називају се _______________________________. 
1 

66.  Класе паркета према квалитету су: 
 

1. ______________________________ 

2. ______________________________ 

3. ______________________________ 

1.5 

67.  Олучне цеви се постављају испред фасадног зида на минималном растојању 

__________cm и морају се причврстити обујмицама, чији је размак по висини од 

__________ до _________m.  

1.5 
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68.  Tаванице на зградама се састоје oд: 
 

1. _________________________ конструкцијe, 

2. _________________________ конструкцијe и 

3. _________________________ конструкцијe. 

1.5 

69.  На празне линије допишите слојеве кровне конструкције који недостају почевши од 

споља ка просторији , у грејаном поткровљу: 

1. Раван лим 

2.  

3. Дашчана подлога („осб“ плче) 

4.  

5. Гипс-картонске плоче 
 

2 

70.  Редослед летвисања крова за покривање равним бибер-црепом је од _____________ ка 

_______________, а редослед покривања је од _______________ ка ________________. 2 

71.  Степенице спадају у _________________________ комуникације, зато што 

______________________неку висину. 

 
Однос висине чела и ширине газишта назива се ________________________ и у исто 

време представља нагиб степеница. 

 
Степенице су двокраке када са ___________________________ савладавају неку 

висину.  

2 

72.  Сокле, као најнижи делови обимних зидова, заштићују се облагањем у минималној 

висини__________cm, или се малтеришу цементним малтером који мора имати особину 

да буде______________. 

 

Страни стандарди забрањују да  хидроизолација помоћу______________________ 

пресеца вертикалне носиве елементе, због хоризонталних сеизмичких сила које могу 

изазвати смицање зграде. 

 

Дренажне цеви се затрпавају прво каменом_______________________ величине. 

2 

73.  Зидови скелетног система зову се ______________________________, јер се налазе у 

пољима између стубова. 

 

Терет преградних зидова прима _____________________________. 

2 

74.  Међуспратна ЛМТ  конструкција се састоји од ферт ______________________ и ферт 

_____________________. 

 
 Ферт ___________________ су носеће, а ферт ___________________ није. 

2 

75.   
Малтер за зидање у сеизмичким подручјима може бити само ______________________ 

малтер,чији су најчешћи састојци:  цемент,  ________________  , __________________ и 

вода. 

2 
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76.  Дата је основа са обележеним зидовима и њиховој улози у конструкцији. На приложеној 
основи уцртати позиције вертикалних армирано-бетонских серклажа поштујући правила 
код одређивања положаја 
 

 
Нз – носећи зид 
Уз – зид за укрућење 
Пз – преградни зид 

 
3 

77.  Број  блоква, тј шупљих тела испуне, потребних  за израду ТМ међуспратне 

конструкције, над основом 5,2 x 3.1m износи____________ комада. 

 
Простор за рад 
 

 
3 

78.  Код датог детаља навести називе конструктивних елемената косе кровне 
конструкције, обележених бројевима, на линије поред бројева: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  

5.  

6.  

 
 

3 

79.  Уписати на празне линије испред понуђених врста подних облога, слово Т ако облога 
припада врсти топлих подова, слово П ако облога припада врсти полутоплих подова, 
слово Х ако облога припада врсти хладних подова. 
 

 терацо-под 

 гума 

 керамичке плочице    

 бродски под 

 линолеум 

 бетон 

 тепих 
 

3.5 
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У следећим задацима сажето написати одговор 
 

80.  Набројати додатне изолационе слојеве подних конструкција : 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

2 

 

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

81.  Израчунајте дужину степенишног крака  код једнокраких степеница ако су дати следећи 
подаци и заокружите број испред тачног одговора: 
 
Број висина 15 
Висина степеника 16,67 cm 
Ширина газишта 29 cm 
 

1. 406 cm 
2. 435 cm 
3. 464 cm 
4. 456 cm 

 
Простор за рад 
 

 

1 

82.  Над просторијом димензија 5,00 m / 3,90 m потребно је извести TM таваницу. За израду 
ове таванице потребно је ______ комада шупљих тела за испуну. 
 
Простор за рад 
 

 2 
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У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву 

 

83.  Са леве стране су приказани детаљи хоризонталних конструктивних елемената, а са 
десне стране називи типова међуспратних конструкција. Повезати називе са детаљима 
уписивањем одговарајућег броја на линије поред детаља. 

 
 

1. ЛМТ таваница 
2. Монтажна таваница  
3. ТМ таваница 
4. Ситноребраста таваница 

 
 
 
 

 

 

1 

84.  Са леве стране су приказани детаљи хоризонталних конструктивних елемената, а са 
десне стране називи типова међуспратних конструкција. Повезати називе са детаљима 
уписивањем одговарајућег броја на линије поред детаља. 
 
 

 
 
 

1. ЛМТ таваница 
2. Монтажна таваница 
3. ТМ таваница 
4. Ситноребраста таваница 

 
 
 
 

 

 

1 

85.  У колони са леве стране дати су различити нагиби кровних равни. Упоредите нагибе и 
упишите  редни број нагиба из леве колоне на линије испред одговора у десној колони. 
 

1.  45°                                најмањи нагиб 

2.  1:1,5                             средњи нагиб           

3.  50%   највећи нагиб 
 

1.5 
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86.  Уписати на празне линије испред понуђених слојева вишеслојног фасадног зида, 
скелетног конструктивног склопа, бројеве од 1 до 5,тако да број  1 представља први 
слој  идући од спољашње средине ка унутршњој: 
 

 Шупља опека дебљине 12 cm  

 Пуна опека дебљине 12 cm 

 Малтер 2 gm  

 Малтер 3 cm  

 Термоизолација минерална вуна) 
 

2 

87.  Уписати на празне линије испред мера прозора, бројеве од 1 до 4, тако да број 1 буде 
највећа мера отвора, а 4 најмања: 
 
 

производна 

 
модуларна 

 
светла 

 
зидарска 

 

2 

88.  Са леве стране су наведене различите подлоге за кровне покриваче, а са десне врсте 
кровних покривача. На линијама уписати редни број подлоге која одговара наведеном 
кровном покривачу: 
 

1. дрвене летве 
2. дашчана подлога 
3. дрвене гредице, армиранобетонски и 

челични профили 
 

 раван лим 

 битуменска шиндра 

 цреп 

 наборани лим 

 кровна хартија 

2.5 

89.  Упуство за рад и текст задатка: 
 
На слици са леве стране је приказан бетонски под у магацину са армираном 
кошуљицом, а са десне стране су називи слојева. На линијама описа уписати број 
одговарајућег слоја.                                                          

 
 
 

1. набијени бетон 
2. полиетиленска фолија 
3. термоизолација 
4. уваљани шљунак 
5. кровна хартија са премазима 
6. армирани бетон  

 
 
 
 
 

3 
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90.  Са леве стране су наведени кровни покривачи, а са десне подлоге за кровне покриваче. 
На линијама испред назива кровних покривача уписати број одговарајуће подлоге за 
кровне покриваче. 

 
1. дрвене летве, 
2. дрвене гредице, 
3. дашчана подлога. 

 

 

 раван цреп 

 раван лим 

 фалцовани цреп 

 битуменска шиндра 

 кровна хартија 

 таласасти лим 

  

3 

91.  Са леве страни дати су типови врата, а са десне простори где се та врата уграђују. На 
линију испред простора написати број њему одговарајућег типа врата. 
 

1. Заокретна једнокрилна дупло шперована 
 

Улаз у склониште 

2. Заокретна двокрилна храстова 
 

Улаз у складиште 

3. Обртна застакљена 
 

Улаз у гаражу 

4. Роло, од пластичних ламела, у челичном 
раму 

 
Улаз у банку 

5. Клизна, једнострано обложена равним 
лимом 

 
Улаз у стан 

6. Заокретна једнокрилна противпожарна 
лимена врата са испуном од 
термоизолације 

 

Улаз у собу 
 

3 

92.  Са леве страни су дате врсте кровних покривача-стручни називи, а са десне стране 
исти ти покривачи-под називима који се више користе у свакодневном животу. На 
линије испред десне колоне написати бројеве њима одговарајућих стручних назива. 
 

1. таласасте азбест-цементне плоче  бибер цреп 

2. равне азбест-цементне плоче  етернит 

3. битуменска шиндра  фалцовани цреп 

4. раван цреп  салонит 

5. ожлебљени цреп  тегола канадезе 

6. жлебњак  ћерамида 
 

3 

93.  Са леве стране је дата подела подова према топлотним својствима , а са десне стране 
су наведене врсте подних облога. На линији испред подне облоге допишите број који 
одговара  његовим топлотним својствима: 

 
1. полутопли подови                                

 керамичке плочице 

2. хладни подови                                 
 текстил 

3. топли подови              
 гума 

 
 камeн 

 
 линолеум 

 
 паркет 

 

3 
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94.  Уписати на празне линије испред понуђених носећих елемената, слово М ако је у 
питању конструктивни елемент типичан за масивни систем градње, а слово С 
ако је у питању елемент типичан за скелетни систем градње: 

  контрагреда 

 стубови и греде 

 хоризонтални серклажи 

 носећи зидови 

 темељи самци 

 вертикални серклажи 
 

3 
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ГРАЂЕВИНСКИ МАТЕРИЈАЛИ 

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

95.  Грађевински камен је: 
 

1. Пуцоланска земља 
2. Вулкански туф 
3. Стенска маса  

1 

96.  Обичан ломљени камен се употребљава при: 
 

1. изради купола и сводова 
2. изради коловозних и пружних застора 
3. изради ивичњака тротоара 

1 

97.  Бронза је легура: 
 

1. бакра и калаја  
2. бакра и магнезијума 
3. бакра и алуминијума 
4. бакра и цинка 

1 

98.  У групу невезаних стена спадају: 
 

1. песак, шљунак, глина, кречњак 
2. шљунак, лес, дробина, глина 
3. песак, шљунак, лес, дробина 

1 

99.  Минимални проценат (%)  упијања воде пуне опеке износи: 
 

1. 2 % 
2. 4 % 
3. 6 % 
4. 8 % 
5. 10 % 

1 

100.  Компоненте у саставу живог креча су: 
 

1. кречњак  и цемент 
2. доломит  и гипс 
3. кречњак и доломит 
4. гипс и кречњак 

1 

101.  Компоненте које се користе за добијање портланд цемента су: 
 

1. кварцни песак и глина 
2. штук гипс и глина 
3. кречњак и глина  
4. доломит и глина 

1 

102.  Гипсним малтером се малтеришу површине: 
 

1. фасадних зидова  
2. унутрашњих  зидова 
3. зидова за заштиту од рендген апарата 

1 
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103.  Спољне утицаје, дрво као грађевински материјал најбоље подноси: 
        

1. јела 
2. бор 
3. буква 

1 

104.  Стакло са највећом чврстоћом је: 
 

1. мат стакло 
2. равно прозорско стакло 
3. армирано стакло 

1 

105.  Од наведених материјала издвојти онај који не припада групи везива: 
 

1. креч 
2. глет 
3. цемент 
4. гипс 

1 

106.  Зидне керамичке плочице се не могу поставити на: 
               

1. зид 
2. степеник 
3. греду 
4. стуб 

1 

107.  Марка бетона је чврстоћа бетона при притиску изражена у MPa, добијена испитивањем 
бетонских коцки димензија 20x20x20cm. Протекло време од справљања узорака до 
испитивања износи: 
 
              

1.   7 дана 
2. 14 дана 
3. 28 дана  
4. 40 дана 

1 

108.   
„Ytong“ блокови, као и сипорекс блокови, служе за зидање: 
 

1. носећих зидова 
2. неносећих зидова 
3. стубова 

1 

109.  Дубинска магматска стена је: 
               

1. бреча 
2. гнајс 
3. гранит 

1 

110.  Месинг се добија комбинујући: 
 

1. алуминијум и цинк 
2. бакар и цинк 
3. алуминијум и бакар 

1 
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111.  Који је материјал најосетљивији на високим температурама?               
              

1. камен     
2. опека 
3. челик 
4. бетон 

1 

112.  Физичка особина  грађевинског материјала је:               
 

1. чврстоћа на притисак        
2. запреминска маса 
3. чврстоћа на смицање 

1 

113.  Термоизолациони материјали имају: 
 

1. ниску термопроводљивост 
2. високу термопроводљивост 
3. добро упијање паре 

1 

114.  Од наведених  компоненти издвојити оне кој улазе у састав сипорекса: 
 

1. кварцни песак,цемент,вода, прах гвожђа 
2. кварцни песак,цемент,вода, прах алуминијума 
3. кварцни песак, гипс,вода, прах гвожђа 
4. кварцни песак,гипс,вода, прах алуминијума 

1 

115.  Производ од стакла који се добија пресовањем је: 
               

1. равно прозорско стакло 
2. стаклени елементи намењени за зидање 
3. орнамент стакло 
4. витражно стакло 

1 

 

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

116.  Од наведених производа издвојити оне који се користе за апсорбцију звука: 
 

1. стаклена вуна 
2. плоче на бази дрвене вуне  
3. битулит 
4. плоче на бази минералних и стаклених влакана 
5. лакови и емајл 

1 

117.  За зидање носећег зида може да се употреби: 
 

1. пуна опека 
2. силикатна опека 
3. фасадна опека 
4. опека са вертикалним шупљинама 
5. опека са хоризонталним шупљинама 

1 

118.  У води не може да очврсне везиво: 
 

1. цемент 
2. креч 
3. гипс 
4. хидраулични креч 

1 
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119.  Предности бетона су: 
 

1. има велику тежину 
2. задовољава санитарно-хигијенске услове 
3. трајан материјал 
4. добра топлотна и звучна изолација 
5. одлично повезује многе материјале у целину  

1.5 

120.  Материјали који имају добре особине при заштити од пожара: 
               

1. малтери на бази лаких агрегата и алуминатног цемента 
2. стиропор 
3. азбест- цементне равне и валовите плоче 
4. азбест у облику танких плоча и малтера 

2 

121.  У производе санитарне керамике спадају: 
 

1. Писоар 
2. Чучавац 
3. Судопера 
4. Трокадеро 
5. Лавабо 
6. Када 
7. Туш када 
8. Биде 

2 

 
Допуните следеће реченице и табеле 

 

122.  На линији испред наведених особина материјала написати слово Д, ако је у питању 
добра особина, а слово Л, ако је у питању лоша особина дрвета као грађевинског 
материјала: 
 

 мала запреминска маса 

 труљење 

 естетски изглед 

 запаљивост 

 бубрење и скупљање 

 обрадивост 

 тврдоћа 

 витопереност 
 

1 

123.  Размера мешања малтера подразумева однос __________________ према 

____________________. 1 

124.  Бетон, као вештачки камени материјал добија се очвршћавањем мешавине  

агрегата, __________________ и воде. 
1 

125.  У састав продужног малтера улазе следеће компоненте: цемент, креч  

________________ и вода. 1 

126.  Шамотна опека се примењује за облагање површина које су у непосредном контакту са 

_____________. 1 
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127.  Рециклирање грађевинског отпада,  насталог приликом реконструкције и рушења старог 

објекта, веома је  значајно због _________________ животне средине.  
1 

128.  Преградни зидови од гипс-картон плоча обавезно морају садржати изолацију од 

минералне вуне због _____________________ изолације. 
1 

129.  Битумен се добија као последња фракција при дестилацији __________________. 

Катран се добија ____________________________ органских материјала. 
1 

130.  Специфична маса материјала је маса материјала без____________________ и  

изражава се у (јединица мере)___________________ . 
1 

131.  Грађевински креч је минерално везиво које се добија печењем ____________________ . 1 

132.  Изолациона трака се састоји из ______________________ и везива. 1 

133.  За хидроизолацију се могу применити _________________________________ малтери. 1 

134.  У ваздушна везива спадају _______________________ и ________________________, а  

у грађевинарству се користе за израду _______________. 
1.5 

135.  1. назив стена насталих активношћу вулкана: __________________, 

2. назив стена насталих таложењем организама на дну мора:________________, 

3. назив стена насталих преображајем претходне две врсте: ________________. 
1.5 

136.  Марка бетона је нормирана (условна) чврстоћа бетона на ________________________ 

изражена у МРа, која се добија испитивањем бетонских коцки димензија ____________, 

старости 28 дана, неговане у окружењу релативне влажности мин. ______% при 

температури од око 20
0
C. 

1.5 

137.  Магнезитне опеке из групе ватросталних материјала добијају се од : 

______________________, _____________________ и ______________________.  
2 

138.  Уписати на празне линије испред понуђених материјала, слово Т ако је у 
питању термоизолациони материјал, а слово Х ако је у питању хидроизолациони 
материјал: 

  битумен 

 минерална вуна 

 катран 

 стиродур  

 плута 
 

2.5 
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У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву 

 

139.  На линијама испред технолошких операција добијања шамотног брашна напиши 
логичан редослед у четири корака: 
 
 

 просејавање 

 млевење 

 жарење 

 хлађење  

2 

140.  На линијама испред наведених премаза система антикорозивне заштите уписати 
бројеве  од 1 до 4 у складу са редоследом наношења. 

 

 
 покровни премаз 

 основни премаз 

 завршни премаз 

 слој за изравнавање  

3 
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ПРОЈЕКТНА ДОКУМЕНТАЦИЈА 

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

141.  За потребе коришћења и одржавања објекта израђује се: 
 

1. Главни пројекат 
2. Генерални пројекат 
3. Извођачки пројекат 
4. Пројекат изведеног објекта  
5. Идејни пројекат 

1 

142.  Пројекат изведеног објекта је: 
 

1. генерални пројекат са изменама насталим у току грађења објекта 
2. главни пројекат са изменама насталим у току грађења објекта 
3. идејни пројекат са изменама насталим у току грађења објекта 
4. извођачки пројекат са изменама насталим у току грађења објекта 

1 

143.  Техничкој контроли подлеже: 
 

1. генерални пројекат 
2. идејни пројекат 
3. главни пројекат 
4. извођачки пројекат 

1 

144.  Пројектни задатак потписује и оверава: 
 

1. Пројектант 
2. Извођач радова 
3. Инвеститор 
4. Шеф градилишта 

1 

145.  Орган надлежан за издавање грађевинске дозволе, дужан је да један оригинални 
примерак документације на основу које је издата грађевинска дозвола чува: 
 

1. 10 година 
2. 20 година 
3. 30 година 
4. трајно 

1 

146.  Општа документација пројекта, између осталог, садржи: 
 

1. копију лиценце одговорног пројектанта 
2. пројектни задатак 
3. технички опис 
4. предмер и предрачун 
5. графичке прилоге 

1 

147.  Грађевинска линија је: 
 

1. Линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене; 

2. Линија на, изнад или испод површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта  

3. Линија која означава границу градилишта 

1 
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148.  Основе представљају: 
 

1. Пројекцију пресека вертикалне равни кроз карактеристична места објекта, а 
обавезно кроз степениште и улаз у зграду; 

2. Пројекцију пресека хоризонталне равни у појединим спратовима објекта кроз 
зидове и отворе 

3. Ортогоналну пројекцију спољњег зида зграде на вертикалну раван паралелну са 
површином зграде 

1 

149.  Пресеци представљају: 
 

1. Пројекцију пресека вертикалне равни кроз карактеристична места објекта, а 
обавезно кроз степениште и улаз у зграду; 

2. Пројекцију пресека хоризонталне равни у појединим спратовима објекта кроз 
зидове и отворе 

3. Ортогоналну пројекцију спољњег зида зграде на вертикалну раван паралелну са 
површином зграде 

1 

150.  Изгледи представљају: 
 

1. Пројекцију пресека вертикалне равни кроз карактеристична места објекта, а 
обавезно кроз степениште и улаз у зграду; 

2. Пројекцију пресека хоризонталне равни у појединим спратовима објекта кроз 
зидове и отворе 

3. Ортогоналну пројекцију спољњег зида зграде на вертикалну раван паралелну са 
површином зграде 

1 

151.  Регулациона линија је: 
 

1. Линија која раздваја површину одређене јавне намене од површина 
предвиђених за друге јавне и остале намене; 

2. Линија на, изнад или испод површине земље и воде до које је дозвољено 
грађење основног габарита објекта  

3. Линија регулисања саобраћаја на градилишту 

1 

152.  Боју, врсту и дебљину линија подешавамо користећи алат: 
 

1. Modify 
2. Layers 
3. Dimension style 
4. Draw 

1 

153.  Разрада свих неопходних детаља за грађење објекта према главном пројекту, садржи 
се у: 
 

1. Идејном пројекту 
2. Пројекту изведеног стања 
3. Извођачком пројекту 
4. Генералном пројекту 

1 
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У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

154.  Дати су називи појединих команди које користимо у програму AutoCAD. Заокружи 
бројеве испред оних команди које нам служе за померање објеката на цртежу 
транслацијом и ротацијом. 
 

1. HATCH 
2. AREA 
3. MOVE 
4. CIRCLE 
5. DTEXT 
6. ROTATE 

1 

155.  Текстуална документација пројекта, између осталог, садржи: 
 

1. копију лиценце одговорног пројектанта 
2. пројектни задатак 
3. технички опис 
4. предмер и предрачун 

2 

 
Допуните следеће реченице и табеле 

 

156.  Потребно је нацртати паралену линију датој, на одређеном растојању. У ту сврху у 

програму ACAD користимо команду ___________________________. 
1 

157.  Потребно је нацртати паралелну линију датој, на одређеном растојању. У ту сврху у 

програму ACAD користимо команду __________________, при чему задајемо на ком је 

_________________________ нова линија од постојеће. 
1 

158.  На линију уписати тачан одговор. 
 

 
 

Датом командом у ACAD-u цртамо  __________________. 

1 

159.  Подобност објекта за употребу утврђује се ________________________________, на 

основу кога се издаје __________________________ дозвола. 2 

160.  Графички прилози идејног архитектонског пројекта приказују се у размери 1:________ 

или 1:________, а графички прилози главног архитектонског пројекта, осим ситуационог 

плана, приказују се у размери 1:________ или 1:________. 
2 

161.  Размера се на цртежу увек означава бројчано, као однос између броја јединица мере на 

_______________ и броја јединица мера у _______________. 2 

162.  Уношење вредности величина делова објекта на цртежима назива се 

________________________________, а нумеричка вредност изражена у одговарајућим 

јединицама мере назива се____________________________. 

2 
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163.  Дата је размера цртежа 1:100. Са леве стране се налазе вредности измерене на 
цртежу. Са десне стране напиши колико износе ове измерене величине у природи. 
Решења изразити у метрима. 
 

7 cm  

5 mm  

2,5 cm  
 

2 

164.  Размера цртежа је 1:100. Са леве стране се налазе вредности измерених величина у 
природи. Са десне стране напиши колико ће износити ове величине на цртежу. Решења 
изразити у центиметрима. 
 

10 m  

500 cm  

 0,5 m  
 

2 

165.  Са леве стране су дати називи команди за цртање објеката у програму АutoCAD. На 
линију поред сваке команде напиши скраћеницу коју користимо за покретање те 
команде. 
 

АRC  

POLYGON  

RECTANGLE  

LINE  

CICLE  

POLYLINE  
 

3 

  

У следећим задацима сажето написати одговор 
 

166.  Елементи котирања су: 

 

1.  

2.  

3.  

4.  
 

2 
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У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву 

 

167.  Са леве стране су дати делови главног пројекта, а са десне њихов опис. На линију 
испред описа написати број њему одговајућег дела главног пројекта. 
 

1. Ситуациони план 
 Текстуални део пројекта у коме се приказује 

основна концепција конструкције 

2. Предрачун 
 

Прорачун количина свих радова на објекту 

3. Технички опис 
 

Прорачун коштања свих радова на објекту  

4. Предмер радова 
 Цртеж који приказује положај објекта на 

терену, положај у односу на суседне објекте 
 

2 

168.  Дате су следеће команде: 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
На линију уписати тачан одговор исписивањем броја који одговара команди. 
 

Да би скратили линију користимо команду дату под редним бројем ______. 

Да би продужили линију користимо команду дату под редним бројем ______. 

2 

169.  Дати су делови пројектног елабората који се не раде истовремено, већ етапно, један за 
другим. Стављањем редног броја испред, поређај редом ове делове елабората, према 
редоследу њихове израде. 
 

 Главни пројекат 

 Пројекат изведеног објекта 

 Пројектни задатак 

 Идејни пројекат 
 

2 

170.  Са леве стране су дати називи команди за цртање објеката у програму АutoCAD, а са 
десне стране њихов опис. На линију испред описа написати број њему одговарајуће 
команде. 
 

1. АRC 
 

Команда за цртање круга  

2. POLYLINE 
 

Команда за цртање правоугаоника 

3. CIRCLE 
 

Команда за цртање правилног многоугла  

4. LINE 
 

Команда за цртање кружног лука 

5. POLYGON 
 

Команда за цртање линије 

6. RECTANGLE 
 

Команда за цртање сложене линије 
 

3 
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171.  Са леве стране су дати називи команди за модификовање објеката у програму 
АutoCAD, а са десне стране њихов опис. На линију испред описа написати број њему 
одговарајуће команде. 
 

1. MIRROR 
 

Команда за размеравање објеката  

2. PEDIT 
 

Команда за одсецање објеката  

3. OFFSET 
 

Команда за модификовање сложене линије  

4. FILLET 
 

Команда за симетрично пресликавање 

5. SCALE 
 

Команда за паралелно копирање 

6. TRIM 
 

Команда за преламање ивице помоћу лука 
 

3 
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КУЋНЕ ИНСТАЛАЦИЈЕ 

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

172.  Доња хоризонтална водоводна мрежа изводи се у нагибу: 
 

1. 0 до 2 % 
2. 2 до 5% 
3. 5 до 7 % 
4. 7 до 9 % 

1 

173.  Оптимални притисак у бојлеру постављеном у купатилу је исти као и у водоводној 
мрежи и износи: 
 

1. 4  bara 
2. 6  bara 
3. 8  bara 
4. 10 bara 

1 

174.  У кућној канализационој мрежи се вентилише: 
           

1. свака санитарна вертикала 
2. фекална вертикала 
3. вертикала највећег пречника 

1 

175.  Електроинсталациони каблови  PP/R се смеју поставити само у: 
 

1. кухињи  
2. купатилу  
3. сувој просторији  
4. влажној просторији 

1 

176.  Електроинсталациони каблови са ознаком PPY се морају поставити: 
 

1. На малтер 
2. У малтер 
3. Под малтер, укопани у зид 

1 

 

177.  Минимални слој малтера преко електричних каблова износи: 
 

1. 6 mm 
2. 8 mm 
3. 10 mm 
4. 12 mm 

1 

178.  Недозвољен начин вођења каблова електроинсталације је: 
 

1. под малтером 
2. у малтеру 
3. над малтером 
4. у термоизолацији сендвич зида 

1 
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У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

179.  Одржавати олуке на објекту значи: 
 

1. префарбати их једном годишње 
2. редовно их чистити од нанетог материјала 
3. редовно вршити замену оштећених делова 
4. редовнo их премазивати заштитном емулзијом 

1 

180.  Ознаке за са којима се означавају електични каблови су: 
 

1. PP/R 
2. PP/L 
3. PPY 
4. PPZ 

1 

181.  Од разводне кутије на зиду, каблови  електроинсталације се до прекидача, 
прикључнице или светиљке, воде праволинијски: 
 

1. хоризонтално 
2. под углом од 45 степени на доле 
3. вертикално   
4. под углом од 45 степени на горе 
5. најкраћом путањом, те се тако штеди материјал  

1 

182.  Водоводне цеви кроз зидове и таванице треба да пролазе: 
 

1. под углом мањим од 90 степени 
2. под углом већим од 90 степени 
3. под правим углом 
4. директно ослоњене на зидове и таванице 

5. слободно, без додира са зидовима и таваницама 

2 

183.  Од доле наведених појмова издвоји оне који не спадају у електроинсталације: 
 

1. утичнице 
2. јављачи пожара 
3. инсталације грејања 
4. интерфонске инсталације 
5. громобранске инсталације 
6. инсталације климатизације 

2 

184.  Од доле наведених појмова издвојити оне који се односе на осигураче (прекидају 
струјно коло) у разводној табли : 
 

1. једнополни 
2. двополни 
3. топиви 
4. серијски 
5. аутоматски 
6. наизменични 

2 
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185.  Издвојити оне делове објекта за које се као спусни проводник, може фиксирати 
громобранска инсталација?  
 

1. водоводна и канализациона мрежа 
2. прозори и врата 
3. ограде на кровним терасама 
4. црепови 
5. снегобрани 
6. олуци 

2 

186.  Издвојити профиле цеви који се могу применити код главног кућног канала 
 

1. Ø 50 mm 
2. Ø 75 mm 
3. Ø100 mm 
4. Ø125 mm 
5. Ø150 mm 
6. Ø160 mm 

2 

187.  За израду и водоводних цеви водовода техничке воде и канализационих цеви 
употребљавају  се материјали: 
 

1. бакар 
2. олово 
3. челик 
4. ливено гвожђе 
5. пластика 
6. месинг 

2 

 
Допуните следеће реченице и табеле 

 

188.  Санитани уређај чија је примарна функција пријем фекалија је _____________________, 

а санитани уређаји се на кућну инсталацију канализације прикључују преко 

__________________.   
1 

189.  Разводни орман за телефонску инсталацију у згради одржава _____________________. 1 

190.  Прикључак на цев јавног водовода под притиском изводи се помоћу прикључног 

апарата __________________. 1 

191.  Водомер служи за мерење _________________________________ у објекту.  1 

192.  Задатак да одведу атмосферску воду са крова објекта имају 

________________________ и ______________________ олуци. 
1 

193.  Када испитујемо  да ли су фазни проводници под напоном, користимо алат под називом  

_______________________________.  1 

194.  Спајање објекта на електродистрибутивну мрежу, врши се у 

_________________________________________. Скраћена ознака је ______. 
1 

195.  У мерном ормару (МО) налазе се сви уређаји за  _________________________________ 

eлектричне енергије и ограничавање максималне тренутне потрошње. 
1 
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196.  Каблови за електричну енергију се од ормара са осигурачима у становима, воде 

хоризонтално, у зони ширине ____cm, чији је почетак на ____ cm испод плафона. 
1 

197.  Нагиб код хоризонталног развода водоводне мреже се прави због ____________ 
воде из водоводне мреже. 

1 

198.  Нагиб канализационе цеви у доњем разводу је од _____ до _____ %. 1 

199.  У санитарне уређаје купатила стамбеног објекта спадају: 
 

1. _____________  

2. _____________ 

3. Туш-када 

4. _____________ 

5. Умиваоник 

1.5 

200.  Навести начине природног проветравања: 
 

1. _____________________________ 

2. _____________________________ 

3. _____________________________ 

1.5 

201.  Mинимални пречник пластичне канализационе цеви која се примењује за фекалну 

вертикалу је Ø _______, а за нефекалну Ø _______ милиметара.  2 

202.  На уласку у зграду  поставља се _____________________ (служи само за провођење 

електричне енергије). Ту су смештени _____________________ и осигурачи. 

 

 бројило 

 трафостаница 

 разводна табла 

 подстаница 

2 

203.  У дату табелу поред фазонских комада инсталација канализације у празно поље 
уписати тачне називе симбола. 
 

  

2.5 
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204.  Систем централног проветравања се састоји од: 

 

 за узимање спољног ваздуха 

 за довођење ваздуха у комору 

 тј. вентилационе централе за пречишћавање ваздуха 

 за спровођење пречишћеног ваздуха  до отвора 

 кроз који пречишћени ваздух излази у просторије 
 

2.5 

 
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву 

 

205.  Уписати на празне линије испред грејних тела бројеве од 1 до 3, тако да број 1 буде 
грејно тело најдуже топлотне трајности, а број 3 грејно тело најкраће топлотне 
трајности. 
 

 алуминијумски радијатори 

 челични радијатори 

 гвоздено ливени радијатори 
 

1.5 

206.  На датој шеми за повезивање струјног кабла на шпорет, правилно повежи дати 
монофазни кабал PP-Y 3*2,5мм и помоћни материјал и испиши називе веза.      
 
 
L1(R) 
                                                                   
L2(S) 
 
L3(T) 
 
N                                                               
 
 
 
 
                                                             Спојнице(бакрани проводници) 2 ком 

 

2 

Кабал PP-Y 3*2,5 

Браон 

 

Плава 

Жуто-зелена 
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207.  Са леве стране дати су уређаји који се користе у систему грејања, а са десне 
могућности њихове примене. На линији испред понуђених могућности  примене уређаја  
напиши број њему одговарајућег уређаја. 
 

1. котао 
2. подстаница 
3. калорифер 
4. експанзиони суд 

 
Уређај у коме могу да се мењају врсте 
флуида и коригује температура 

 

 
Уређај који прихвата вишак воде која настаје 
услед ширења при загревању 

 

 
Уређај за сагоревање горива и производњу 
топле воде или водене паре 

 
 
Уређај за грејање и хлађење ваздуха 

 

2 

208.  Са леве стране дати су пречници пластичних канализационих цеви, а са десне 
могућности њихове примене.На линији испред понуђених елемената са десне стране, 
напиши бројеве њима одговарајућих пречника цеви. 
 

1. Ø 50  
веш машина 

2.  Ø 75  
олук у доњем разводу 

3. Ø 110  
WC шоља 

4. Ø 125  
умиваоник у доњем разводу 

 

2 

209.  Прочитајте наведене исказе о громобранима. Затим испред сваке тврдње заокружите Т 

ако је тачна, а слово Н ако није тачна. Уколико сте заокружили Н, погрешну реч 

подвуците, а на црту у загради након слова Н, упишите реч којом бисте нетачан појам 

заменили како би тврдња била тачна. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Громобранске инсталације служе за пријем и провођење  

                                       атмосферског пражњења-грома у земљу. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Громобранске инсталације могу пружити апсолутне гаранције 

                                       заштите објеката,људи и предмета. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Громобрани на армиранобетонским зградама се изводе  

                                        упоредо са бетонирањем,јер их извођачи громобрана заварују 

                                        у арматуру бетонских конструкција зграде. 

2 

210.  Прочитајте наведене исказе о громобранима. Затим испред сваке тврдње заокружите Т 

ако је тачна, а слово Н ако није тачна. Уколико сте заокружили Н, погрешну реч 

подвуците, а на црту у загради након слова Н, упишите речи којима бисте нетачан појам 

заменили како би тврдња била тачна. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Уземљивачи директно предају електрицитет земљи. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Громобрани на армиранобетонским зградама се изводе  

                                       упоредо са бетонирањем подова у згради. 

Т    Н  ( ___________ )  Радови на громобрану се изводе одоздо навише, упоредо са  

                                       изградњом солитера. 

2 
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211.  Са леве стране је дата шема кућне водоводне мреже, а а са десне описи основних 
делова кућне мреже. Уписати одговарајућу ознаку описа основних делова кућне мреже 
у дате кружиће на цртежу шеме.  

 
1. водоводна вертикала  
2. огранак кућне мреже  
3. кућни прикључак  
4. грана кућне мреже  
5. улична цев – прикључак на мрежу  
6. хоризонтални развод 

 

 

3 

212.  Са леве стране дати су пречници пластичних канализационих цеви, а са десне 
санитарни уређаји смештени на спрату стамбеног објекта.На линију испред санитарног 
уређаја уписати број њему одговарајућег пречника цеви. 
 

1. Ø 50  судопера 

2. Ø 75  веш машина 

3. Ø 100  када 

4. Ø 110  WC шоља 

5. Ø 125  подна решетка 

6. Ø 160  умиваоник 
 

3 

213.  Прочитајте наведене исказе о хидрофорима. Затим испред сваке тврдње заокружите Т 

ако је тачна, а слово Н ако није тачна. Уколико сте заокружили Н, погрешну реч 

подвуците, а на црту у загради након слова Н, упишите речи којима бисте нетачан појам 

заменили, како би тврдња била тачна. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Хидрофори су уређаји за смањење притиска у водоводној  

                                       мрежи. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Пошто вода пуни хидрофор,подиже се ниво воде, ваздух се  

                                       сабија и врши притисак на ниво воде у котлу и у целој мрежи  

                                       која је повезана са хидрофором. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Када се хидрофор испуни водом до предвиђене висине,  

                                       притисак је минималан. 

 

Т    Н  ( ___________ )  Склопка се укључује када је притисак најнижи, а искључује 

                                       када је притисак највиши. 

3 
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214.  Са леве стране су приказани графички симболи за арматуре или прибор водоводних 
инсталација, а са десне опис за исте или сличне арматуре и прибор. У пољима иза 
симбола уписати број одговарајућег описа арматуре или прибора. 
 

1. обична славина (умиваоник или чесма) 
2. славина на судоперу  
3. водомер са пропусним и испусним вентилом  
4. славина на перионику (трокадеру) 
5. противпожарни хидрант 
6. славина за каду у купатилу 
7. пропусна славина (вентил) 
8. славина за туш 
9. пропусна славина (вентил са испустом) 
10. славина на бидеу  
11. славина изнад писоара 
12. електрични бојлер у купатилу 

3.5 

215.  Са леве стране су приказани графички симболи електричних инсталација, а са десне 
одговарајући описи за те симболе. У пољима поред симбола уписати број одговарајућег 
описа. 
 

1. наизменични једнополни прекидач 
2. разводна (прикључна) кутија 
3. једнополни прекидач 
4. хладњак 
5. светлеће место са прекидачем 
6. утикачка кутија за јаку струју 
7. телефонска утикачка кутија 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5 

216.  Допуните дате поделе за WC-шоље, понуђеним појмовима на крају задатка. 
 
Према начину постављања WC-шоље могу бити као:  

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

 

Према начину прикључка WC-шоље могу бити са: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

 

Према начину уградње водокотлићи могу бити: 

1. ________________________________________ 

2. ________________________________________ 

3. ________________________________________ 

4. ________________________________________ 

 
Понуђени појмови за допуну подела: 
ВАЊСКИ; МОНОБЛОК; ХОРИЗОНТАЛНИ ИСПУСТ; КОНЗОЛЕ; УГРАДНИ; ВИСОКЕ И 
НИСКЕ УГРАДЊЕ; ВЕРТИКАЛНИ ИСПУСТ; САМОСТОЈЕЋЕ 

4 
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217.  На празно поље испред спољашње водоводне мреже и на празно поље испред кућне 

водоводне мреже, напишите редне бројеве доле датих, њима припадајућих арматура. 

 

    _____________________  спољашња водоводна мрежа 

    _____________________  кућна водоводна мрежа 

 

1. холендер славина 

2. зимска славина 

3. пропусна вентил славина 

4. испусна вентил славина 

5. редуцир вентил 

6. повратни поклопац 

7. хидрант 
8. амборшелна 

4 
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УПРАВЉАЊЕ ОДРЖАВАЊЕМ ОБЈЕКАТА 

У следећим задацима заокружите број испред траженог одговора 
 

218.  Основни концепт Фасилити менаџмента је: 
 

1. Раздвајање управљања грађевинским деловима од уграђене опреме 
2. Преношење управљања на власника објекта 
3. Обједињено управљање објектом 

1 

219.  Фасилити менаџмент у слободном преводу подразумева: 
 

1. Рушење објеката 
2. Одржавање објеката 
3. Управљање одржавањем објеката 
4. Изградња објеката 

1 

220.  Aко сувласници зграде не организују законом прописане активности у згради, онда ће 
преко јавног предузећа за стамбене услуге уместо њих  то урадити: 
 

1. Надлежни орган општине 
2. Локална станица МУП-а 
3. Градска управа 

1 

221.  За опрему и постројења која се уграђују у објекат важе гарантни рокови које даје 
 

1. Произвођач опреме 
2. Извођач радова који је ту опрему уградио 

3. Пројектант 
4. Инвеститор  

1 

222.  У грађевинску књигу се уписује: 
 

1. Налаз инспекције о  прегледима градилишта 
2. Примљени грађевински материјал  достављен градилишту  
3. Тачна количина изведених радова после извођења и премеравања 
4. Датум, временске прилике, радно време, стање струјомера и водомера 

1 

223.  Најбољи начин да се осигура правилно одржавање зграде јесте да се планови радова 
на одржавању, а самим тим и средства за одржавање проведу у фази: 
 

1. Експлоатације 
2. Изградње зграде 
3. Пројектовања зграде 
4. Усељења и почетка коришћења 

1 

224.  Најчешћи облик колективног становања код нас је: 
 

1. Колективно становање у становима који су у приватном власништву 
2. Колективно становање у друштвеним становима 
3. Колективно становање у зградама које су у власништву стамбених фондова 

1 
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225.  Норматив времена за глетовање зидова (молерско – фарбарски радови ) износи 0.260 
н.ч./ m

2
. У напомени пише: Ако је просторија мања од 3 m

2  
норма времена се повећава 

за 30%. Корекција норме врши се на следећи начин:  
 

1. 0.260 + 0.30 
2. 0.260 + 1.30 
3. 0.260 x 0.30 
4. 0.260 x 1.30 

1 

226.  По Закону о планирању и изградњи,стамбена зграда је самостална употребна целина 
коју сачињава склоп просторних јединица са заједничким улазом чија је основна намена 
становање. Минималан број просторних јединица је: 
 

1. три 
2. четири 
3. пет 
4. шест 

1 

227.  Надзор над извођењем радова може да врши: 
 

1. Лице са високом стручном спремом одговарајуће струке, односно смера и 
радним искуством од 2 године 

2. Лице са положеним стручним испитом и препоруком два одговорна извођача 
радова 

3. Лице са лиценцом одговорног пројектанта или одговорног извођача радова за ту 
врсту објеката 

1 

228.  За планирање радова користи се компјутерски програм. 
 

1. Tower 
2. Norma Base 
3. Power Point 
4. MS Project 

1 

229.  За  израду предмера, предрачуна радова и анализу цена користи се компјутерски 
програм. 
 

1. Visio Flow Chart 
2. Norma Base 
3. MS Project 
4. Tower 

1 

230.  Ситуација је технички документ у коме је извршен обрачун изведених радова на основу: 
 

1. Грађевинског дневника 
2. Грађевинске књиге  
3. Предмера и предрачуна 
4. Записника грађевинског инспектора 

1 

231.  У грађевинску књигу се уписују: 
 

1. Тачне количине изведених радова 
2. Тачне количине утрошеног материјала  
3. Тачне цене изведених радова  
4. Количине рада израчунате у предмеру 

1 
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232.  Предмер, као део пројекта је: 
 

1. Укупна вредност утрошка материјала предвиђеног пројектом 
2. Укупна вредност механизације која ће бити ангажована у извођењу радова 
3. Укупна вредност свих радова предвиђених пројектом 
4. Количина свих радова предвиђених пројектом 

1 

233.  Документ на основу кога се врши  обрачун финансијских обавеза између извођача и 
инвеститора је: 
 

1. Грађевински дневник 
2. Грађевинска књига 
3. Ситуација 
4. Књига инспекције 

1 

234.  Грађевински дневник се на градилишту води: 
                        

1. једном недељно 
2. сваки дан 
3. сваки други дан 
4. зависно од потребе 

1 

235.  За безбедност свих учесника на градилишту одговоран је: 
 

1. Инвеститор 
2. Грађевинска инспекција 
3. Одговорни извођач радова 
4. Пројектант 

1 

236.  Када је зграда завршена и добије употребну дозволу, инвеститор  предаје кључеве 
власницима (купцима) станова и локала. Да ли су власници станова и локала дужни да 
затим склопе уговор са изабраним ФМ менаџером, о одржавању зграде? 
 

1. Да 
2. Не 
3. Само ако скупштина или савет станара одлучи 

1 

237.  За текуће и ванредно одржавање стана у ком станују подстанари, одговоран је: 
 

1. Председник кућног савета 
2. Подстанар 
3. Власник стана 
4. ФМ менаџер 

1 

238.  Када се врше радови на реновирању зграде и при томе мењају носећи елементи (тј. 
мења се статички систем) у згради, такви радови представљају: 
 

1. Санацију 
2. Адаптацију 
3. Реконструкцију 
4. Надградњу 

1 

239.  Обавеза одржавања крова зграде је обавеза: 
 

1. Власника станова последњих етажа 
2. Скупштине/савета станара 
3. Локалне самоуправе 
4. Закупаца станова 

1 
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240.  Грађевинска линија у пројекту представља: 
 

1. Линију одвајања јавног од осталог простора 
2. Линију до које је дозвољена градња 
3. Спољну линију основе објекта  

1 

241.   
Када се у згради на унутрашњем зиду појави мокра флека, ФМ менаџер позива прво 
мајстора за: 
 

1. молерске радове 
2. зидарске радове 
3. инсталатерске радове 
4. тапетарске радове 

1 

242.  Норме времена и норме учинка су у: 
 

1. пропорционалној вези 
2. реципрочној вези 
3. нису ни у каквој вези 

1 

243.  Привремена ситуација се саставља на основу количина из: 
 

1. Грађевинског дневника 
2. Грађевинске књиге 
3. Радног налога 

1 

244.  Привремену ситуацију саставља : 
 

1. Инвеститор 
2. Пројектант 
3. Извођач 

1 

245.  Грађевинска књига је документ који садржи: 
 

1. обрачун вредности изведених радова  
2. тачне количине изведених радова на објекту ,без цена 
3. временске услове,стање на водомеру,струјомеру,смену 

1 

246.  Тачан исказ је: 
 

1. Предмер радова је саставни део пројектне техничке документације,у њему су 
израчунате количине свих радова предвиђених пројектом. 

2. Предмер радова је саставни део пројектне техничке документације,у њему је 
обрачуната укупна цена свих радова предвиђених пројектом. 

1 

247.  Издвоји исказ који не спада у уобичајене и најчешће параметре за вредновање 
реализације пројекта: 
 

1. Присуство радника на раду 
2. Посете грађевинског инспектора 
3. Застој рада 
4. Пребачај норме 
5. Број и квалификациона структура радне снаге 
6. Извршење планиране месечне динамике 

1 
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248.  Окончана ситуација је: 
 

1. ситуација која се ради када су завршени сви радови на објекту.Служи за 
коначан обрачун финансијских обавеза између извођача и инвеститора. 

2. ситуација која се ради за одређене временске интервале (три месеца,годину 
дана) ради сагледавања пословања. 

1 

249.  На цртежу је приказан: 
 

1. Гантограм 
2. Мрежни план 
3. Хистограм 
4. Технолошка карта 

 

1 

250.  На цртежу је приказан: 
 

1. Хистограм 
2. Мрежни план 
3. Гантограм 
4. Технолошка карта 

 

1 
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251.  Од понуђених извештаја издвој онај који се не добија применом рачунара у планирању 
и контроли реализације пројекта: 
 

1. Извештаји о најранијим почецима и завршецима активности,са временским 
резервама и критичним путем 

2. Гантограм по данима 
3. Извештај о посетама надзорног органа 
4. Гантограм по недељама 
5. Извештај о коришћењу ресурса 
6. Месечни извештај о стању радова 
7. Извештај о трошковима 
8. Извештај о значајним догађајима(завршетак значајних активности) 

1 

252.  У оперативним трошковима пословних објеката, највеће учешће имају: 
 

1. Трошкови струје 
2. Трошкови грејања 
3. Трошкови чишћења 
4. Трошкови потрошње воде 
5. Таксе  

1 

253.  ФM менаџер (Facility Manager) је: 
 

1. Стручњак задужен за управљање и одржавање објекта у фази експлоатације 
2. Стручњак задужен за управљање и одржавање објекта у фази претходних 

радова 
3. Стручњак задужен за управљање и одржавање објекта у фази припремних 

радова  
4. Стручњак задужен за управљање и одржавање објекта у фази изградње 

1 

254.  У стамбеној згради са 11 или више станова образује се: 
 

1. Кућни савет 
2. Скупштина станара 
3. Савет зграде 
4. Радно тело 

1 

255.  У стамбеној згради са 10 или мање станова образује се: 
 

1. Кућни савет 
2. Скупштина станара 
3. Савет зграде 
4. Радно тело 
5. Координационо тело 

1 

256.  На стамбеној згради је раван кров на коме је угљоводонична хидроизолација. 
У оба стана испод је дошло до прокишњавања. Потребно је: 
 

1. Поправити хидроизолацију на местима продора воде 
2. Поправити хидроизолацију  у површини од приближно 50% већој од места 

продора воде 
3. Урадити комплетну хидроизолацију крова 

1 
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257.  Гантограм се црта пошто је урађен: 
 

1. динамички план, одређени најранији и најкаснији почеци и завршеци активности 
и временске резерве 

2. мрежни план, одређени најранији и најкаснији почеци и завршеци активности и 
временске резерве 

3. ортогонални план, одређени најранији и најкаснији почеци и завршеци 
активности и временске резерве 

1 

 

У следећим задацима заокружите бројеве испред тражених одговора 
 

258.  Приликом радова на одржавању зграда, измене на фасади су могуће само уз  
дозволу од стране: 
 

1. Инвеститора 
2. Секретеријата за урбанизам 
3. Скупштине/савета станара 
4. ФМ менаџера 

1 

259.  Керамичар при раду на замени подних керамичких плочица у  купатилу (приликом 
адаптације) користи следећу хигијенско-заштитну опрему: 
 

1. рукавице 
2. штитнике за колена 
3. шлем 
4. наочаре 

1 

260.  Фасилити менаџмент, поред грађевинарства и архитектуре, интегрише и следеће 
области: 
 

1. уметност 
2. електротехника  
3. машинство 
4. географија 
5. саобраћај  
6. економија  

1.5 

261.  У надлежност менаџера зграде спадају  следеће активности: 
 

1. Израда периодичних планова текућег и инвестиционог одржавања зграде; 
2. Oтклањање оштећења на заједничким деловима зграде о свом трошку; 
3. Доношење одлуке о припајању заједничких просторија суседном стану ; 
4. Сарадња са ФМ стамбеног окружења 
5. Склапање уговора о продаји појединих станова у згради; 
6. Контрола функционисања инсталација у згради. 

1.5 

262.  Услед пуцања водоводне цеви у мокром чвору, биће ангажовани радници следећих 
занимања: 
 

1. Фасадер 
2. Водоинсталатер 
3. Тесар 
4. Керамичар 
5. Чистачица 
6. Армирач   

1.5 
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263.  Када се у купатилу неког стана, на плафону изнад каде појави мокра флека могући 
узроци штете су: 
 

1. Одлепљен силикон на кади стана изнад 
2. Пуцање водоводне цеви у стану где је мокар плафон 
3. Пуцање водоводне цеви у стану изнад 
4. Загушење канализације у стану изнад 
5. Загушење канализације у стану где је мокар плафон 
6. Лоше постављен сифон каде у стану изнад 
7. Лоше постављен сифон у стану где је мокар плафон 
8. Одлепљен силикон на кади у стану где је мокар плафон 

2 

264.  Софтверски пакети за планирање радова су: 
 

1. Modul 
2. Primavera 
3. MS Project 
4. Faraon 
5. Norma Base 

2 

265.  Надлежности фасилити  менаџера у области становања су : 
 

1. Контролише и координира рад менаџера зграда  
2. Ажурира спискове станара 
3. Ажурира податке о власницима зграда 
4. Предлаже станарима увођење кабловске ТВ 
5. Води финансује које су у вези са функционисањем зграде  

2 

266.  Програмски пакети за нормирање радова су: 
 

1. MS Project 
2. Norma Base 
3. Faraon 
4. Primavera 
5. Modul 

3 

267.  Надлежности менаџера зграде (менаџера на терену): 
 

1. Одобрава интервенције на згради 
2. Ажурира спискове станара 
3. Ажурира податке о власницима зграда 
4. Предлаже станарима увођење кабловске ТВ 
5. Усклађује активностина одржавању зграде са захтевима градске управе 
6. Контролише адаптацију стамбеног простора од стране нових станара 

3 

 
Допуните следеће реченице и табеле 

 

268.  Временски период у коме извођач радова мора, без накнаде, да отклони све недостатке 

коjи су се појавили, а нису последица неправилног коришћења од стране инвеститора 

или више силе назива се ___________________________ . 
1 

269.  Новац, материјал, радна снага и машине који су потребни за извођење радова називају 

се _____________________ . 
1 

270.  Да би учествовало на тендеру за добијање посла, грађевинско предузеће процењује 

трошкове, рокове и квалитет и на основу тих параметара израђује _________________. 1 
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271.  У мрежном плану след активности које немају временску резерву назива се 
_______________________________. 1 

272.  Грађевински дневник на градилишту води и потписује ____________________________. 1 

273.  У градилишну документацију спадају и атести. Атести су _______________________ о 

квалитету грађевинског и инсталационог материјала и опреме, који се користи у 

грађевинским радовима на објекту. 
1 

274.  Земљиште или објекат, посебно обележено, на коме се гради, реконструише или 

уклања објекат, односно изводе радови на одржавању објекта назива се 

__________________________________________. 
1 

275.  Ако се зграда греје преко централног даљинског грејања, када се појави капљање воде 

на вентилу радијатора у неком стану зграде, власник стана позива ФМ менаџера с којим 

зграда има Уговор о одржавању зграде, а ФМ менаџер позива  

_______________________________ да испразни систем грејања док се квар не уклони. 

1 

276.  За почетак извођења радова на изградњи или реконструкцији објекта потребна је   

___________________ дозвола. 
1 

277.  Власништво над некретнином може се проверити у документу који носи назив 

_____________________________. 
1 

278.  Да би побољшали енергетску ефикасност стамбеног простора, све фалцове на  

прозорима и _________________ потребно је облепити ___________________________ 

траком. 
1 

279.  Дата је формула за продајну цену неке позиције: Cp=Em+f·Er. Допиши на линији поред 
ознаке шта она представља у овој формули. 

Em  

Er  

f  
 

1.5 

280.  ФМ обједињује: 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5 
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281.  На линије уписати одговарајуће власничке структуре у неком стамбеном окружењу да 
би њихова међусобна веза на приказаној шеми са леве стране била тачна. 
 
 

 
 

1. -------------------------------- 
2. -------------------------------- 
3. стамбено окружење 

  

 

2 

282.  Нормативи у грађевинарству представљају просечан утрошак _____________________ 

и ______________________ за јединицу мере и израду квалитетног производа у 

грађевинарству. 
2 

283.  Зависно од функције времена планови утрошка материјала и радне снаге могу да буду 

______________________ и ______________________. 
2 

284.  Саставити  мрежни план зa 4 активности према подацима из табеле. 
 

Активност Претходна Наредна Упоредна 

А / D B,C 

В / D A,C 

С / D A,B 

D A,B,C / / 

Простор за рад: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

2 

285.  Наплату изведених радова предузеће врши путем _______________________________ 

 у току градње, а на крају на основу ___________________________________________. 2 

286.  Ситуација је ____________________ у коме се обрачунава вредност изведених радова  

и служи извођачу да од ____________________ наплати изведене радове. 
2 

287.  Предрачун се ради на основу количине радова из _______________________. Количина 

радова сваке позиције множи се са ____________________________________. 
2 

  3 
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288.  Активности за које је укупна временска резерва једнака нули називају се 

_____________________________________________. Ове активности полазећи од прве 

до последње образују најмање један непрекинут низ активности који се назива 

________________________________________. 

2 

289.  Дата је табела са списком активности, њиховим временом трајања и најранији и 
најкаснији завршеци активности. Допуни табелу тако што ћеш одредити временску 
резерву за сваку активност и након тога на линији испод табеле испиши редослед 
активности на критичном путу.  
 

ШИФРА 
АКТИВНОСТИ 

t НРЗ НКЗ ВР 

1 3 3 3  

2 4 7 7  

3 6 13 13  

4 3 16 18  

5 2 5 8  

6 5 10 13  

7 5 18 18  

8 1 19 19  

 
t – време трајања активности                      
НРЗ – најранији завршетак активности 
НКЗ – најкаснији завршетак активности 
ВР – временска резерва 
 
Активности на критичном путу су _________________________________________ 

2 

290.  Уписати наведене ознаке на одговарајуће место према правилима означавања у оквиру 
преседенс дијаграма и написати њихово значење на линијама поред ознака. 
 

  

Аi 

 

ti 
 

RZi 

 

KZi 
 

2 

291.  Ресурси у грађевинарству су _______________________, _____________________ и 

_________________________. 3 
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292.  Урадити анализу времена за мрежни план са слике.  
У кружиће уписивати најраније и најкасније завршетке активности, применом тзв. 
методе напред-назад. 

 

4 

293.  Приказан је мрежни план. Означити 
бројевима активности у табели.  

 
 

 
 

активност Претходна 
активност 

Наредна 
активност 

Упоредна 
активност 

1 / 2, 3 / 

2    

3    

4    

4.5 

294.  Дата је табела и преседенс мрежни план уз табелу. Попуни овај мрежни план према 
подацима из табеле и одреди критичан пут. 
 

ША t ПA НA  

1 5 - 2,6           ША – шифра активности 

2 2 1 3           t – време трајања активности 

3 3 2,6 4,5           ПА – претходна активност 

4 2 3 7           НА – наредна активност 

5 1 3 7  

6 3 1 3  

7 4 4,5 -  

 
 

6 
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У следећим задацима сажето написати или нацртати одговор 
 

295.  Према Закону о планирању и изградњи, инвеститор је 

 

 
 

1 

296.  Подела ФМ је на :  
 

1. _________________________________________ 
 

2. _________________________________________ 
 

3. __________________________________________ 

1.5 

 

У следећим задацима израчунати и написати одговарајући резултат 
 

297.  Израчунати потребан број сати и заокружити број испред тачног одговора за 
постављање керамичких плочица укупне површине 30m

2
, aко посао извршавају КВ 

керамичар са нормом времена 0,4 h/m
2
 и један ПК радник са нормом времена 0,3 h/m

2
. 

 
1.  9 h 
2. 12 h 
3. 18 h 
4. 21 h 
 

Простор за рад 
 

 
 
 

1 

298.  На скици је приказана основа дневног боравка (6мх7м) са кухињом.  
Урадити предмер за паркетарске и керамичрске радове и уписати на линијама 
одговарајуће вредности. 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
Простор за рад: 
 

Паркет  m
2
 

Паркет лајсне   m 

Керамичке плочице  m
2
 

Алу- лајсне између плочица и паркета  m 

 
 
 
 
 

2 
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299.  За позицију подополагачких радова израчунати продајну цену по јединици мере ако је 
цена материјала 1.200 дин/m

2
, а цена израде 1.000 дин/m

2
, фактор режије износи 2.5.  

 
1. 1.800 дин 
2. 2.200 дин 
3. 3.700 дин 
4. 4.200 дин 
5. 5.500 дин 
 

Простор за рад 
 

 
 

3 

300.  Израчунати трајање активности у данима и уписати на предвиђеном месту. 
 
Урадити прорачун активности за посао количине Q= 30 m

2 
и нормативу времена NV=0,9 

н.ч./ m
2
 посао извршава један радник за 8 сати. 

  
Наведена активност ће трајати ______ дан(а). 
 
Простор за рад 
 

 
 
 
 
 

3 

 
У следећим задацима уредите и повежите појмове према захтеву 

 

301.  Са леве стране дати су рачунарски програми, а са десне њихове функције. На линији 
уписати број програма који одговара функцији. 
 

1. Monte Carlo          
израђује шему хијерархијске одговорности 

2. Parade   
израђује вероватноћу извршења 

3. Expedition     
израђује документацију на градилишту 

 

1.5 

302.  Поређати фазе животног циклуса објекта уписујући на линијама испред назива фазе 
бројеве од 1 до 6, тако да број 1 буде почетна, а 6 завршна фаза: 
 
 

усељење и почетак коришћења 

 
експлоатација 

 
дефинисање потреба 

 
изградња 

 
рушење, уклањање и рециклирање 

 
планирање и пројектовање 

 

2 
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303.  Поређати по хронолошком реду радне операције приликом адаптације купатила и 
означити их бројевима од 1 до 9. 
 

 Монтажа нове санитарне опреме 

 Постављање керамичких плочица 

 Замена инсталације воде и канализације 

 „Крпљење“ шлицева малтером после инсталатерских радова 

 Израда нове електро инсталације 

 Уклањање керамичких плочица 

 Демонтажа санитарних уређаја 

 Кречење плафона 

 Постављање новог прага на вратима 
 

2 

304.  Поређати по хронолошком реду радне операције приликом постављања паркета и 
означити их бројевима од 1 до 9. 
 

 Постављање паркет лајсни 

 Хобловање 

 Наношење трећег слоја  лака 

 Полирање паркета 

 Наношење другог слоја лака 

 Чишћење и усисавање ситне пиљевине са паркета 

 Наношење првог слоја лака 

 Брисање паркета влажном памучном крпом 

 Лепљење паркета на цементну кошуљицу 
 

2 

305.  Поређати по хронолошком реду радне операције приликом репарације (адаптације) 
паркета и означити их бројевима од 1 до 5. 
 

 Други слој лака са полирањем 

 Постављање паркет лајсни 

 Хобловање са глетовањем 

 Први слој  лака са полирањем 

 Трећи слој лака 

   

2 

306.  На линији испред задатог исказа написати ако је тачан Т, а ако је нетачан Н. 
 

 
При примени нових метода рада, употреби савремених алата, 

машина или организације рада потребно је утврдити нове норме 

 
Пo истеку од 5 година од објављивања грађевинских норми потребно 

их је заменити новим 

 
Грађевинске норме нису обавезујуће за извођача, већ он може 

извршити обрачун према својим могућностима 
 

3 
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307.  С леве стране наведене су интересне групе које користе и управљају одржавањем 
стамбених целина, а са десне стране стамбене целине. На линију испред назива 
интересних група уписати број одговарајуће стамбене целине.  
 
 

Фасилити менаџер 
 

 
Менаџер зграде 1. Стан 

 
Корисник 2. Стамбена зграда 

 
Власник 3. Стамбено окружење 

 
Удружење власника 

 

 
Друштво 

 
 

3 

 

308.  Са леве стране су дате врсте одржавања грађевинског објекта. На линије испред врста 
радова који су дати на десној страни уписати одговарајуће бројеве врсте одржавања 
грађевинског објекта. 
 

1. Текуће одржавање                   
 

Дератизација 

 
Поправка или замена олука и олучних цеви 

2. Инвестиционо 
одржавање 

 
Одгушивање канализационе мреже 

 
Ослобађање лица заглављеног лифта 

3. Хитне интервенције                  
 

Замена оштећених делова фасаде 

 
Бојење заједничких просторија 

 

3 

309.  Дата је подела ФМ са леве стране. На десној страни су дате одређене активности и на 
линији поред њих уписати одговарајући редни број појма са леве стране. 
 
  

планирање трошкова 

1. Технички ФМ   
обрачун трошкова 

2. Инфраструктурни ФМ                              
чишћење 

3. Комерцијални ФМ                                    
инспекција 

  
паркирање 

  
извештаји 

 

3 

310.  За израчунавање продајне цене одређене врсте грађевинских занатских радова 
користи се израз: Cp=Em + Er x F 
На линији испред ознаке уписати број који објашњава дату ознаку: 
 
  

1. Трошкови материјала 
 

Cp  2. Фактор режије 

 
Em 3. Продајна цена робе                                           

 
Er 4. Трошкови припремних радова  

 
F 5. Трошкови радне снаге 

 

4 
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АНЕКС 2   ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА И РАДНИ ЗАДАЦИ СА ОБРАСЦИМА ЗА 
ОЦЕЊИВАЊЕ НА МАТУРСКОМ ПРАКТИЧНОМ РАДУ 
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Поштовани ученици, ментори и оцењивачи, 
 

Пред вама је документ који садржи листу радних задатака, радне задатаке и обрасце за оцењивање 
који ће бити заступљени на матурском практичном раду у оквиру матурског испита за образовни профил 
техничар за одржавање објеката - оглед. Намењен је за вежбање и припрему за полагање овог дела 
испита, као и оцењивачима за усвајање примењене методологије оцењивања. 
 

Сваки радни задатак доноси максимално 100 бодова. Обрасци за оцењивање садрже утврђене 
елементе, аспекте и индикаторе оцењивања као и одговарајуће критеријуме процене.  
 

Радни задаци које ће бити реализовани на матурском практичном раду омогућавају проверу 
оспособљености ученика за обављање конкретних послова за квалификацију за коју су се школовали, као и 
утврђивање спремности за укључивање у свет рада.  

 
Желимо вам срећан и упешан рад! 
 

          Аутори 
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ЛИСТА РАДНИХ ЗАДАТАКА  

Р. Бр. Шифра задатка Назив задатка 

1. ТОО-01 / 1 

Поправка бојених зидних површина 2. ТОО-01 / 2 

3. ТОО-01 / 3 

4. ТОО-02 / 1 
Бојење оштећених зидних површина 

5. ТОО-02 /2 

6. ТОО-03 / 1 

Глетовање оштећених површина 7. ТОО-03 / 2 

8. ТОО-03 / 3 

9. ТОО-04 / 1 
Глетовање уочених оштећења површина 

10. ТОО-04 / 2 

11. ТОО-05 Малтерисање оштећених површина 

12. ТОО-06 Малтерисање уочених оштећења 

13. ТОО-07 Бојење старе столарије 

14. ТОО-08 Бојење радијатора 

15. ТОО-09 / 1 
Замена керамичких зидних плочица при адаптацији 

16. TOO-09 / 2 

17. ТОО-10 / 1 
Замена керамичких подних плочица 

18 TOO-10 / 2 

19. ТОО-11 / 1 
Замена оштећених зидних керамичких плочица 

20. ТОО-11 / 2 

21. ТОО-12 / 1 

Замена класичног паркета 22. ТОО-12 / 2 

23. ТОО-12 / 3 

24. ТОО-13 / 1 

Замена ламелног паркета 25. ТОО-13 / 2 

26. ТОО-13 / 3 

27. ТОО-14 Постављање ламината 

28. ТОО-15 Уградња изолационих материјала  

29. ТОО-16 Замена прозорског стакла 

30. ТОО-17 Замена браве 

31. ТОО-18 Замена утичнице 

32. ТОО-19 Замена плафоњере 

33. ТОО-20 Замена водокотлића 

34. ТОО-21 Замена санитарија 

 
НАПОМЕНА  
задаци: ТОО-02 (обе варијанте), ТОО-04 (обе варијанте), ТОО-6, ТОО-15, ТОО-16 и ТОО-19 подразумевају 
мерење на лицу места, док се сви остали задаци израђују на основу пројектне документације. 
 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Поправка бојених зидних површина 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТOO – 01 / 1, 2, 3 
 
Након извесног времена коришћења стамбеног објекта на адреси 
___________________________________________________________________ уочена су 
оштећења површинског типа на зидовима у улазу објекта и у ходницима. 
У ходницима објекта, до висине од 1,2m, постоји сокла бојена масном бојом, при чему на 
овим деловима ходника нису уочена никаква оштећења. 
 
На основу приложених основа и вертикалних пресека објекта, као и документације дате у 
прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за бојење зидова дисперзивном бојом у улазу објекта 
и у ходницима (изузети степенишни део објекта из прорачуна). 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника и грађевинске књиге (само за други спрат) за бојење 
зидова дисперзивном бојом у улазу објекта и у ходницима. 
 
2) на унапред предвиђеном месту, површине 1m2: 

 извести припрему зидне површине 

 припремити материјал; 

 извршити бојење дисперзивном бојом 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута. 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога (основе и карактеристични пресеци) 
2) ценовник (јединичне цене материјала) 
3) грађевинске норме 
4) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 
Oбратити пажњу да постоје отвори различитих величина (улазна врата станова, лифт), 
ради примене норми у предмеру радова. 
 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Бојење оштећених зидних површина 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТOO – 02 / 1, 2 
 
Након извесног времена експлоатације у учионици бр.______ у школи 
_____________________________________ уочена су оштећења површинског типа на 
зидовима, и то до висине од 1,2m (сокла бојена масном бојом). 
 
На основу мерења на лицу места, као и документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за бојење зидова масном бојом до висине 1,2m у 
учионици број ______; 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника и грађевинске књиге за бојење зидова масном бојом. 
 
2) на унапред предвиђеном месту, површине 1m2: 

 извести неопходну припрему зидне површине, ако је потребно; 

 припремити материјал; 

 извршити бојење масном бојом 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) ценовник (јединичне цене материјала) 
2) грађевинске норме 
3) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

  
Обратити пажњу код примене норми како се обрачунавају делови учионице са прозорима. 
 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Глетовање оштећених површина 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТOO – 03 / 1, 2, 3 
 
Након извесног времена коришћења стамбеног објекта на адреси 
__________________________________________________________________ уочена су 
оштећења на зидовима у ходницима, при чему је на 30% површина потребно поновно 
глетовање. 
 
На основу приложених основа и вертикалних пресека објекта, као и документације дате у 
прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за поновно глетовање предвиђених  површина зидова 
у ходницима; 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника и грађевинске књиге за позицију глетовања(само за 
први спрат). 
 
2) на унапред предвиђеном месту, површине 1m2: 

 извести припрему зидне површине; 

 припремити материјал; 

 извршити глетовање 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога (основе и карактеристични пресеци) 
2) ценовник (јединичне цене материјала) 
3) грађевинске норме 
4) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

  



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Глетовање уочених оштећења површина 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТOO – 04 / 1, 2 
 
Након прокишњавања насталог због оштећеног кровног покривача изнад учионице 
бр.______ у школи _____________________________________ уочена су оштећења на 
зидовима и плафону и констатовано је да је након извођења радова на санацији малтера, 
нопходно поновно комплетно глетовање зидова и плафона. 

 
На основу мерења на лицу места, као и документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за позицију глетовања у наведеној просторији школе; 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника и грађевинске књиге за позицију глетовања 
 
2) на унапред предвиђеном месту, површине 1m2: 

 извести припрему зидне површине за глетовање; 

 припремити материјал; 

 извршити глетовање 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) ценовник (јединичне цене материјала) 
2) грађевинске норме 
3) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

  



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Малтерисање оштећених површина 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТOO - 05 
 
Након извесног времена коришћења стамбеног објекта на адреси 
__________________________________________________________________  уочена су 
оштећења малтера на зидовима у ходнику I спрата, и то на 10% укупне површине зидова. 
 
На основу приложених основа и вертикалних пресека објекта, као и документације дате у 
прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за малтерисање у ходнику I спрата; 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника и грађевинске књиге за малтерисање у ходнику I 
спрата; 
 
2) на унапред предвиђеном месту, површине 1m2: 

 извести припрему зидне површине за малтерисање; 

 припремити материјал; 

 извршити малтерисање 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога (основе и карактеристични пресеци и детаљи) 
2) ценовник (јединичне цене материјала) 
3) грађевинске норме 
4) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

  



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Малтерисање уочених оштећења 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТOO - 06 
 
Након извесног времена експлоатације у учионици бр.______ у школи 
_____________________________________ уочена су оштећења зидова и закључено је 
да је потребно извршити поправку слоја малтера дебљине 2 cm,  на 23 % укупне 
површине зидова учионице.  
 
На основу мерења на лицу места, као и документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за малтерисање оштећених зидова у учионици број 
______;  

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника и грађевинске књиге за малтерисање зидова; 
 
2) на унапред предвиђеном месту, површине 1m2: 

 извести припрему зидне површине; 

 припремити материјал; 

 извршити малтерисање 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) ценовник (јединичне цене материјала) 
2) грађевинске норме 
3) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

  



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Бојење старе столарије 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТOO - 07 
 
Уочена су оштећења боје на дрвеној столарији (врата и прозори) у учионици бр.______ у 
школи _____________________________________. 
 
На основу мерења на лицу места, као и документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за бојење (старе) столарије у учионици број ______; 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника и грађевинске књиге за бојење столарије; 
 
2) на унапред предвиђеном месту (врата учионице): 

 извести припрему подлоге; 

 припремити материјал; 

 извршити бојење столарије основном бојом 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута. 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) ценовник (јединичне цене материјала) 
2) грађевинске норме 
3) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

  



 

 

ЗАДАТАК: Бојење радијатора 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО - 08   
 
Након извесног времена коришћења објекта на адреси 
____________________________(прилог бр._____ ) уочена су оштећења боје на 
радијаторима на првом спрату. Радијатори  су од ливеног гвожђа (тучани).  
 
На основу документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за бојење радијатора (на првом спрату); 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника;  

 лист грађевинске књиге  
 
2) на унапред предвиђеном месту 

 извести припрему површине за рад; 

 припремити материјал; 

 извршити бојење захтеване површине 
 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
НАПОМЕНА: 
Непосредно пред почетак испита, ученику се дефинишу конкретни подаци које ће 
користити при изради задатка, као и један од комплета графичких прилога (основе и 
карактеристични пресеци). 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) ценовник  
2) грађевинске норме 
3) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
                         



 

 

 
  
ЗАДАТAК:  Постављање керамичких зидних плочица при адаптацији 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: TOO – 09 / 1, 2   
 
У објекту на адреси_______________________________ (прилог бр._____ ) врши се 
адаптација станова на другом спрату, при чему је потребно уградити зидне керамичке 
плочице у кухињама и санитарним просторијама. 
Висина плочица у санитарном простору је 260cm, у кухињи 150сm. 
 
На основу приложених основа као и остале документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 Предмер и предрачун радова за постављање зидних керамичких плочица (на 
другом спрату); 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника;  

 лист грађевинске књиге; 
 
2) на унапред предвиђеном месту: 

 извести припрему зидне површине; 

 припремити материјал; 

 извршити постављање зидних керамичких плочица са једним украјањем за продор 
водоводне инсталације. 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
НАПОМЕНА: 
Непосредно пред почетак испита, ученику се дефинишу конкретни подаци које ће 
користити при изради задатка, као и један од комплета графичких прилога (основе и 
карактеристични пресеци). 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога  
2) табела са подацима и одабраном варијантом 
3) ценовник  
4) грађевинске норме 
5) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 
 



 

 

ЗАДАТАК: Замена керамичких подних плочица  
 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО – 10 /  1, 2   
 
У току експлоатације објекта на адреси_______________________________  (прилог 
бр._____ ) уочена су оштећења керамичких подних плочица и  потребно је заменити 
подне керамичке плочице (мозаик) у кухињама и санитарним просторијама на првом 
спрату. 
 
На основу приложене основе и остале документације дате у прилогу, потребно је: 
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за постављање подних плочица (мозаик) на првом 
спрату 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника  

 лист грађевинске књиге 
 

2) на унапред предвиђеном месту: 

 извести припрему подне површине; 

 припремити материјал; 

 извршити уградњу подних мозаик плочица 
 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
НАПОМЕНА: 
Непосредно пред почетак испита, ученику се дефинишу конкретни подаци које ће 
користити при изради задатка, као и један од комплета графичких прилога (основе и 
карактеристични пресеци). 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) основе датог простора 
2) табела са подацима и одабраном варијантом 
3) ценовник  
4) грађевинске норме 
5) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

  
ЗАДАТАK: Замена оштећених зидних керамичких плочица  
 
ШИФРА ЗАДАТКА: TOO - 11 / 1, 2  
 
Након извесног времена коришћења објекта на адреси 
________________________________(прилог бр._____) уочена су оштећења керамичких 
плочица у санитарним просторијама на првом спрату, на левом бочном зиду од улаза, 
целом дужином на висини од 1,2m од пода. 
 
На основу приложене основе објекта као и остале документације дате у прилогу, 
потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за замену оштећених зидних плочица на задатим 
површинама (на првом спрату); 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника;  

 лист грађевинске књиге; 
 
2) на унапред предвиђеном месту 

 извести одстрањивање оштећених зидних керамичких плочица 

 припремити подлогу за постављање новог материјала 

 припремити материјал  

 извршити постављање нових керамичких плочица 
 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
НАПОМЕНА: 
Непосредно пред почетак испита, ученику се дефинишу конкретни подаци које ће 
користити при изради задатка, као и један од комплета графичких прилога (основе и 
карактеристични пресеци) 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога (основе) 
2) табела са подацима и одабраном варијантом 
3) ценовник  
4) грађевинске норме 
5) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

ЗАДАТАК : Замена класичног паркета 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: TОО – 12 / 1, 2, 3   
 
У току адаптације стамбеног објекта на адреси ______________________________ 
(прилог бр._____) потребно је извршити замену класичног паркета у просторијама дневног 
боравка и спаваћих соба на другом спрату. 
 
На основу приложених основа и документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за постављање класичног паркета на другом спрату; 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника;  

 лист грађевинске књиге; 
 
2) на унапред предвиђеном месту; 

 извести припрему подне површине; 

 припремити материјал; 

 извршити постављање класичног паркета; 
 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
НАПОМЕНА: 
Непосредно пред почетак испита, ученику се дефинишу конкретни подаци које ће 
користити при изради задатка, као и један од комплета графичких прилога (основе и 
карактеристични пресеци). 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога (основе) 
2) табела са подацима и одабраном варијантом 
3) ценовник  
4) грађевинске норме 
5) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 
 

 
 
 
 



 

 

  
ЗАДАТАК : Замена ламелног паркета 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: TOO-13 / 1, 2, 3   
 
Након извесног времена коришћења објекта на адреси _____________________________ 
(прилог бр._____) уочена су оштећења пода од ламелног паркета у просторијама дневног 
боравка и спаваћих соба на другом спрату.  
 
На основу приложених основа као и документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за постављање ламелног паркета на (другом спрату); 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника; 

 лист грађевинске књиге 
 
2) на унапред предвиђеном месту: 

 извести припрему подне површине; 

 припремити материјал; 

 извршити постављање ламелног паркета 
 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
НАПОМЕНА: 
Непосредно пред почетак испита, ученику се дефинишу конкретни подаци које ће 
користити при изради задатка, као и један од комплета графичких прилога (основе). 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога (основе и карактеристични пресеци) 
2) табела са подацима и одабраном варијантом 
3) ценовник  
4) грађевинске норме 
5) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 



 

 

  
ЗАДАТАК : Постављање ламината 
 
ШИФРА ЗАДАТКА: TOO - 14    
 
У току адаптације стамбеног објекта на адреси __________________________________, 
потребно је поставити ламинат у просторијама дневног боравка и спаваћих соба на првом 
спрату. 
 
На основу приложених основа објекта, као и документације дате у прилогу, потребно је:  
 

1) Израдити: 

 предмер и предрачун радова за постављање ламината на (првом спрату); 

 спецификацију материјала;  

 лист грађевинског дневника;  

 лист грађевинске књиге 
 
2) на унапред предвиђеном месту: 

 извести припрему подне површине; 

 припремити материјал; 

 извршити постављање ламината 
 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 
 
 
ПРИЛОЗИ: 

1) комплет графичких прилога  
2) ценовник (јединичне цене материјала) 
3) грађевинске норме 
4) лист грађевинског дневника и грађевинске књиге 

 
 
 
НАПОМЕНА: 
Непосредно пред почетак испита, ученику се дефинишу конкретни подаци које ће 
користити при изради задатка, као и један од комплета графичких прилога (основе и 
карактеристични пресеци). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
НАЗИВ ЗАДАТКА: Уградња изолационих материјала 

 
ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО  - 15 

 
У склопу повећања енергетске ефикасности објекта, у згради школе   на _____. 

спрату, у учионицама бр. _____, ______, и ______,а на основу мерења на лицу места и 
приложене документације потребно је извести следеће радове: 

 
- Облагање зидова стиропором d = 5 cm лепљењем лепком за стиропор, на који 

се поставља арматурна мрежица у слоју лепка. Предвидети и демонтажу и 
поновну монтажу грејних тела, прекидача и утичница. 
 

1) Урадити: 

 Анализу цене рада и материјала  

 Предмер и предрачун радова 

 Спецификацију потребног материјала 
 
2) На унапред предвиђеном и обележеном месту  
 

 Извршити постављање стиропора d = 5 cm у слоју лепка. Лепак нанети на 
ивице плоча у целој дужини, а по средини тачкасто (3 тачке)   

 Попунити лист грађевинске књиге са потребним скицама за извршени посао 

 Попунити лист грађевинског дневника за извршени посао 

 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 

извођење је 45 минута 
 
 
ПРИЛОЗИ: 
1) Ценовник материјала и радне снаге са фактором 
2) Одговарајуће грађевинске норме 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Замена прозорског стакла 
 

ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО - 16 
 
Дошло је до појаве кондензације на прозорима застакљеним„Термопан“ стаклом у 

згради школе   на _____. спрату, у учионицама бр. _____, ______, и ______. Школа је у 
могућности да изврши замену 60% стакла. 

 
На основу мерења на лицу места и приложене документације потребно је извести 

следеће радове: 
 

- Замена оштећеног„Термопан“прозорског стакла новим у наведеним учионицама. 
 

1) Урадити: 

 Анализу цене рада и материјала 

 Предмер и предрачун радова  

 Спецификацију потребног материјала 
 
2) На унапред предвиђеном и обележеном прозорском крилу  

 

 Извршити уградњу обичног прозорског стакла d = 4 mm, са потребним 
китовањем стакларским китом 

 Попунити лист грађевинске књиге са потребним скицама за извршени посао 

 Попунити лист грађевинског дневника за извршени посао 

 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 

извођење је 45 минута 
 
ПРИЛОЗИ: 
1) Ценовник материјала и радне снаге са фактором 
2) Одговарајуће грађевинске норме 

 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Замена браве 
 

ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО 17 
 
У склопу инвестиционог одржавања стамбене зграде и расположивих новчаних 

средстава, Скупштина станара објекта на адреси ________________________________, је 
донела одлуку да се изведу следећи радови: 

 
- Замена брава са цилиндром на свим улазним вратима од станова са 

комплетним оковом. 
- Замена обичних брава са комплетним оковом на вратима од купатила и дневног 

боравка у количини од по 35%.  
 

1) Урадити: 

 Анализу цене рада и материјала за  

 Предмер и предрачун радова  

 Спецификацију потребног материјала 
 
2) На унапред предвиђеном крилу врата 

 Извршити замену цилиндра на брави  

 Ставити језичак браве у положај тако да се врата могу затворити 

 Попунити лист грађевинске књиге са потребним скицама за извршени посао 

 Попунити лист грађевинског дневника за извршени посао 

 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 

извођење је 45 минута 
 
ПРИЛОЗИ: 
1) Ценовник материјала и радне снаге са фактором 
2) Одговарајуће грађевинске норме 
3) Одговарајући графички прилози стамбене зграде 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Замена утичнице 
 

ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО 18 
 
У склопу инвестиционог одржавања стамбене зграде, Скупштина станара објекта 

на адреси __________________________________, је донела одлуку да се изведу 
следећи радови: 

 
- Замена постојећих прекидача за светло у степеништу новим 
- Замена постојећих тастера за кућно звоно новим 
- Замена 40% монофазних утичница у свим становима 
 
1) Урадити: 

 Анализу цене рада и материјала за  

 Предмер и предрачун радова  

 Спецификацију потребног материјала 
 
2) На унапред предвиђеном и обележеном месту 

 Извршити замену монофазне утичнице  

 Попунити лист грађевинске књиге са потребним скицама за извршени посао 

 Попунити лист грађевинског дневника за извршени посао 

 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 

извођење је 45 минута 
 
ПРИЛОЗИ: 
1) Ценовник материјала и радне снаге са фактором 
2) Одговарајуће грађевинске норме 
3) Одговарајући цртежи стамбене зграде 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Замена плафоњера 
 

ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО 19 
 
У склопу радова који се односе на замени постојеће електроинсталације у згради 

школе  на _____. спрату, у учионицама бр. _____, ______, ______ и ______, а на основу 
мерења на лицу места и приложене документације потребно је извести следеће радове: 

 
- Замена постојећих неонских светиљки, новим, са 4 флуо цеви.  

 
1) Урадити: 

 Анализу цене рада и материјала  

 Предмер и предрачун радова 

 Спецификацију потребног материјала. 
 
2) На унапред предвиђеном и обележеном месту урадити 

 Демонтажу постојећег и монтажу новог сијаличног грла(фасунга) . 

 Попунити лист грађевинске књиге са потребним скицама за извршени посао. 

 Попунити лист грађевинског дневника за извршени посао. 

 
 Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 

извођење је 45 минута 
 
ПРИЛОЗИ: 
1) Ценовник материјала и радне снаге са фактором 
2) Одговарајуће грађевинске норме 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Замена водокотлића 
 

ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО 20 
 
У склопу инвестиционог одржавања стамбене зграде и расположивих 

новчаних средстава, Скупштина станара објекта на адреси _________________________, 
је донела одлуку да се изведу следећи радови: 
 

- Замена високомонтажних водокотлића типa „Geberit“, са гибљивим испирним 
цревом, у 75% станова. 

- Замена пловка у водокотлићима у осталих 25% станова. 
 
1) Урадити: 

 Анализу цене рада и материјала  

 Предмер и предрачун радова  

 Спецификацију потребног материјала. 
 
2) На унапред предвиђеном месту урадити 

 Демонтажу постојећег и монтажу новог водокотлића . 

 Попунити лист грађевинске књиге са потребним скицама за извршени посао. 

 Попунити лист грађевинског дневника за извршени посао. 

 
 

Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 
извођење је 45 минута 

 
ПРИЛОЗИ: 
1) Ценовник материјала и радне снаге са фактором 
2) Одговарајуће грађевинске норме 
3) Одговарајући цртежи стамбене зграде 
 



 

 

НАЗИВ ЗАДАТКА: Замена санитарије 
 

ШИФРА ЗАДАТКА: ТОО 21 
 
У склопу инвестиционог одржавања стамбене зграде и расположивих 

новчаних средстава, Скупштина станара објекта на адреси _________________________, 
је донела одлуку да се изведу следећи радови: 
 

- Замена WC шоља, тип „Балтик“,са демонтажом и монтажом постојећих 
високомонтажних водокотлића. 
 
1) Урадити: 

 Анализу цене рада и материјала  

 Предмер и предрачун радова  

 Спецификацију потребног материјала. 
 
2) На унапред предвиђеном месту 

 Демонтажа постојеће и монтажа нове WC шоље . 

 Попунити лист грађевинске књиге са потребним скицама за извршени посао. 

 Попунити лист грађевинског дневника за извршени посао. 

 
Предвиђено време за израду рачунског дела задатка је 90 минута, а за практично 

извођење је 45 минута 
 
ПРИЛОЗИ: 
1) Ценовник материјала и радне снаге са фактором 
2) Одговарајуће грађевинске норме 
3) Одговарајући цртежи стамбене зграде 



 

 

ОБРАЗАЦ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ РАДНОГ ЗАДАТКА  
 

Шифра радног задатка ТОО -  

Назив радног задатка  

Назив школе  

Седиште  

Образовни профил Техничар за одржавање објеката - оглед 

Име и презиме кандидата  

Име и презиме ментора  

  

ЗБИР БОДОВА ПО АСПЕКТИМА РАДНОГ ЗАДАТКА: Укупно бодова 

Аспекти 1. 2. 3. 4. 5. 
100 

Бодови      

 

Члан испитне комисије: 

 

Место и датум: 

 

КОМЕНТАРИ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
За сваки индикатор заокружити одговарајући број бодова 

1. Предмер и  предрачун радова са спецификацијом материјала 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 26) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Примењен одговарајући норматив 
* елиминишући индикатор

 2 0 

Примењен принцип (поступак) прорачуна количина радова 8 0 

Израчуната количина радова (са јединицама мере) 3 0 

Формирана  цена материјала за позицију 3 0 

Формирана  цена рада за позицију 3 0 

Извршен предрачун радова 3 0 

Израчунате количине материјала за предвиђене радове 4 0 

2. Припрема радног места 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 8) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Одабран одговарајући алат и прибор 2 0 

Одабир одговарајућег материјала (врста и количина) 4 0 

Организован радни простор 2 0 

3. Спровођење технолошког поступка 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 36) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Припрема подлоге/ демонтажа/ одстрањивање делова 8 0 

Припрема материјала (мешање, дозирање, тонирање, сечење...) 8 0 

Уградња материјала (фазе, редослед...) 10 0 

Руковање алатом и његово одржавање 10 0 

4. Вођење градилишне документације 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова  14) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Попуњено заглавље листа грађевинског дневника 2 0 

Попуњена садржина листа грађевинског дневика 4 0 

Израђен обрачунски лист грађевинске књиге – принцип 4 0 

Израђен обрачунски лист грађевинске књиге- тачност прорачуна 4 0 

5. Примена норми и стандарда при раду 

ИНДИКАТОРИ (максималан број бодова 16) ПРАВИЛНО НЕПРАВИЛНО 

Задовољени стандарди квалитета извршених радова 8 0 

Примењује мере безбедности и заштите на раду  2 0 

Примењује мере заштите животне средине 2 0 

Уредност радног места на крају радног процеса 2 0 

Уредност предмера и предрачуна 1 0 

Уредност градилишне документације 1 0 

 

 


