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СТРУЧНИ ИСПИТ ИЗ ГРАЂЕВИНСКЕ СТРУКЕ  

Питања за усмену одбрану рада из ОРГАНИЗАЦИЈЕ И ТЕХНОЛОГИЈЕ ГРАЂЕЊА 

за кандидате који полажу стручни испит из области организације и технологије грађења и 
управљање пројектима у грађењу 
 

1. Који су начини снижавања нивоа подземних вода при ископу? 
2. Шта је значајно при обезбеђењу суседних објеката који се налазе непосредно уз објекат 

који се гради? 
3. Карта процеса и дијаграм тока. Основни симболи карте процеса. 
4. Карта технолошког процеса за бетонске радове. 

5. Карта технолошког процеса за армирачке радове. 
6. Карта технолошког процеса за земљане радове - ископ темеља. 
7. Карта технолошког процеса за израду и монтажу класичне оплате. 

8. Ресурси у оквиру грађевинског предузећа. 
9. Услови који утичу на грађевинску производњу - унутрашњи и спољашњи. 
10. Климатски и метеоролошки утицаји на грађевинску производњу. 

11. Паралелизација радова на градилишту. 
12. Теоријски учинак грађевинке машине. 
13. Од чега зависи цена часа рада грађевинских машина? 

14. Шири и ужи избор грађевинских машина. Који су показатељи који утичу да се од ширег 
избора грађевинских машина добије конкретан ужи избор? 

15. Шири избор грађевинских машина за бетонске радове. 

16. Шири избор грађевинских машина за земљане радове - ископ. 
17. Шири избор грађевинских машина за монтажу монтажних елемената. 
18. Улога кључне машине код ужег избора грађевинских машина. 

19. У односу на које параметре се одређује годишњи фонд радног времена? 
20. Шта су грађевинске норме? Под којим претпоставкама су израђене грађевинске норме? 
21. Како се врши прорачун потребне радне снаге, механизације и материјала за поједине 

активности? 
22. Како се врши прорачун радника - дана и потребног времена за поједине активности? 
23. Шта је привредно градилиште? 

24. Шта је представљено шемом организације градилишта? 
25. Који се пројекти и елаборати обавезно морају налазити на градилишту? 
26. Значај система сигурности и заштите на раду. 

27. Привремени објекти на градилишту. 
28. Мере заштите на раду на градилишту. 
29. *Претходна студија оправданости и студија оправданости. 
30. Дужности извођача радова. 
31. Градилишна документација. 
32. Грађевински дневник и грађевинска књига. 

33. Књига грађевинске инспекције. 
34. Елаборат заштите на раду. 
35. Пројектна документација и извођачка документација. 
36. Услови и сагласности на пројектну документацију. 
37. Оперативни динамички план реализације радова. 
38. План радне снаге и материјала. 
39. Шта је технологија грађења? 
40. Пројекат технологије извођења радова. 
41. Пројекат бетона. 
42. Услови и сагласности на прикључке привремених објеката за потребе градилишта. 
43. Типови уговора између инвеститора и извођача. 
44. Општи и посебни услови уговарања. 

45. Техничка (пројектна) и планска (инвестициона) документација. 
46. Последице измене документације на процес грађења. 
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47. Активности на пројектовању. 
48. Врсте пројеката. 
49. Врсте радне снаге по квалификацији и по врстама радова. 
50. Врсте грађевинског материјала. 
51. Подела грађевинских радова. 
52. Предмер и предрачун радова. 
53. Производни погони (привремени и стални). 
54. Организација грађења у екстремним условима (локацијским и климатским). 
55. Шта је планирање у грађевинарству? 
56. Својства и подела планова. 
57. Нумерички динамички план. 
58. Гантограм. 
59. Ортогонални план. 
60. Циклограм. 
61. Финансијски план - С крива. 
62. Мрежни план. 

63. Набројати фазе рада при изради мрежних планова. 
64. Како се може одредити време трајања активности? 
65. Анализа структуре мрежног плана. 
66. Анализа времена мрежног плана. 
67. *Везе у мрежном плану. Типови веза. 
68. Прорачун мрежног плана напред - назад. 
69. *Укупна и слободна временска резерва у мрежним плановима. 
70. *Циклограми: етапе, тактни ток, укупно време, водећи процес, фронт рада, модул 

(корак), технолошка пауза. 

71. *ПЕРТ метода - пробабилистичко планирање. 
72. Уступање изградње објеката. 
73. Припрема техничке документације. 
74. Услови за израду техничке документације и за грађење објеката. 
75. Стручна контрола техничке документације за изградњу објеката од значаја за Републику 
76. Техничка контрола главних пројеката. 
77. Стручни надзор у току изградње објеката. 
78. Технички преглед објекта и издавању употребне дозволе. 
79. Осматрање тла и објеката у току грађења и употребе. 

80. Одобрење за изградњу и пријава почетка радова. 
81. *Процес префабрикације (активности, редсолед и међусобна условљеност). 
82. *Објаснити процес префабрикације АБ елемената у градилишним условима. 

83. *Објаснити процес префабрикације АБ елемената у фабричким условима. 
84. *Методе убрзаног очвршћавања АБ елемената. 
85. *Процес монтаже префабрикованих елемената (активности, редсолед и међусобна 

условљеност). 
86. *Објаснити разлику између „слободне“ монтаже и монтаже преко препреке. 
87. *Начини транспорта префабрикованих елемената. 


