
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни предмет 3 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису предвиђени пројектним задаком (уз 
додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 
 
Термински план наставе 
Изборни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена јсу 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са изборним предметом.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит  је 21. радне недеље у среду. 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Наставник предаје Декану Архитектонског факултета испуњени план рада у понедељак 3.септембра 2007 у 12 
сати.  
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Изборни предмет прима најмање10 студената, док највећи број студената није одређен. 
Листе са распоредом  студената достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
уторак од 14.15 до 16.00 сати 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
06. фебруар 2008. у 12 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
уторак од 14.15 до 16.00 сати 
 
 
 
Назив предмета: 
ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ 

Наставник: 
Доц. др Жикица Текић, дипл. инж. арх. 

Сарадник у настави: 
Асс. Саша Ђорђевић, дипл. инж. арх. 

Број кабинета: 347 

Време за консултације са студенатима: средом од 14.00 до 16.00 

Телефон: 011 32 18 755,  Е-маил: ztekic@eunet.yu

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Једини критеријум је да је студент на усмерењу АТ 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је да студенти овладају савременим програмским принципима пројектовања, конструисања и димензионисања 
савремених дрвених конструктивних система (дрвени решеткасти носачи у Систему ЛКВ). Предмет рада на предмету је заснован 
на принципима модерног пројектовања конструкција у дрвету, у области креирања различитих облика дрвених структура. 
 
Садржај наставе: 
Предметом је обухваћено подручје обликовања савремених дрвених структура - индустријализованих система грађења по 
принципима отворене префабрикације. Студентима се, кроз циклус предавања, презентује Систем Лаких кровних везача. У 
оквиру спровођења наставе, предвиђене су посете производним ЛКВ погонима, посете градилиштима, уз праћење монтаже ЛКВ 
конструкција, као и обилазак објеката са већ изведеним структурама у Систему ЛКВ. У склопу предавања, кроз приказ бројних 
примера реализованих конструкција, студентима се презентује широко поље примене дрвених решеткастих носача у Систему 
ЛКВ, у архитектонском конструктерству. 
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Метод извођења наставе: 
Настава се одвија са малим групама студената, где се уз коришћење одговарајућих програмских пакета за статичку анализу и 
димензионисање, врши обликовање функционалних елемената дрвених структура, у сврху рационалности усвојеног 
пројектантског решења. 
 
 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  Дрвени решеткасти носачи у грађевинској пракси. Историјски приказ развоја дрвених 
решеткастих носача. 
Обликовање структура у систему ЛКВ. 

02  Индустријализовани системи савремених решеткастих носача за префабриковану градњу 
кровних дрвених структура. 
Организација бочног сектора крова. 

03  Систем Лаких кровних везача. Основне карактеристике система. 
Организација забатног сектора крова. 

04  Облици ЛКВ елемената и кровова у систему ЛКВ. 
Организација дела крова за формирање увала. 

05  Обликовање функционалних елемената у систему ЛКВ. 
Обликовање ЛКВ елемената. 

06 1. Колоквијум: Основни принципи конфигурисања штапова испуне. 
Обликовање ЛКВ елемената. 

07  Организација кровне структуре косих кровова у систему ЛКВ. 
Обликовање ЛКВ елемената. 

08  Просторна стабилност кровова у систему ЛКВ. 
Статичка анализа ЛКВ елемената. 

09  Статичка анализа Лаких кровних везача. 
Статичка анализа ЛКВ елемената. 

10  Геометријска конструкција чворних веза и наставака штапова у систему ЛКВ. 
Статичка анализа ЛКВ елемената. 

11  Метални конектер - специјално спојно средство у дрвеним конструкцијама. Експериментално 
одређивање носивости веза остварених конектерима. 
Обликовање слеменог чвора. 

12  Поступак - принципи прорачуна веза остварених металним конектерима. 
Обликовање ослоначког чвора. 

13 2. Колоквијум: Пројектна и радионичка документација за функционалне елементе у систему ЛКВ. 
Обликовање наставка штапа. 

14  Приказ реализованих структура из праксе, у систему ЛКВ, са критичком анализом истих. 
Техничка обрада и предаја елабората. 

 

Обавезна литература: 
Литература неопходна за рад на предмету биће припремљена од стране предметног наставника и биће доступна свим 
студентима, у штампаној и дигиталној форми 
 

Препоручена литература: 
1. Војислав Кујунџић, Примена индустријализованих монтажних система са аспекта рационализације градње дрвених кровних 

структура, Докторска дисертација, Архитектонски факултет, Београд, 1987. 
2. Жикица Текић, Обликовање функционалних елемената кровних дрвених структура у систему ЛКВ - програмски пакет, 

Магистарска теза, Архитектонски факултет, Београд, 2001. 
3. Војислав Кујунџић, Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Савремени системи дрвених конструкција, Орион арт, Београд, 2004. 
4. Жикица Текић, Савремени концепти примене металних конектера у системима дрвених структура, Докторска дисертација, 

Архитектонски факултет, Београд, 2005. 
5. Часописи INFORMATIONSDIENST HOLZ и BAUEN MIT HOLZ, 
6. Проспектни материјал произвођача дрвених структура у систему ЛКВ. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Начин полагања испита је у виду семинарског рада. Елаборат садржи око 20 страница формата А4, са цртежима и текстом, који 

се односе на обликовање ЛКВ елемената и геометрију структура у Систему ЛКВ. 
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Критеријуми оцењивања: 
Успех ангажовања студената на предмету се региструје перманентним праћењем рада током спровођења процеса наставе и 

оцењује по успешној одбрани семинарског рада. 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 0 
колоквијуми 20 усмена одбрана елабората 70 
семинари 0 писмени елаборат 0 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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