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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
4. семестар основних академских студија, 2007/08 
 
МОДУЛ 10- ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 
Курс- ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 2 3 ЕСПБ

 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима 
пројектовања индустријских, пољопривредних, спортско-рекреативних и саобраћајних објеката, односно градских 
комуникационих система и отворених јавних простора. 
Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених 
садржаја, студенти се упознају и са њиховим специфичнимобликовним и конструктивним захтевима и 
карактеристикама. 
 
Термински план наставе 

Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
 
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 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
 
 
 
*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. 
 
 
 
 
 
 
План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета ) 

 

Назив предмета:  
МОДУЛ 10- ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 
10.2.2. ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 2 

Година студија:  
4. семестар основних академских студија, 2007/08 

 

Број кредита: 

3 ЕСПБ 
 

Термини одржавања наставе: 

Уторак,12- 14 часова 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

Петак 27.6.2008. 
 

Термини одржавања колоквијума: 

5. недеља 
13. недеља 
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Назив пројектног задатка: 

Типологија 2 

Наставник: 

Доц.др Д.Васиљевић Томић, Доц. мр А.Виденовић 

Сарадник у настави:  

Проф.М.Тимотијевић, доц. др Марко Савић, доц. Д.Миљковић, Проф. С. Роган, доц. Д. Милетић,                

доц. М. Вујовић, асс. мр Ксенија Стевановић                                 

Број кабинета: 240, 242 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): 

Телефон:  3218740, 3218742                                                                  Е-маил: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и 
вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 

  
Укратко објаснити основни циљ наставе, релације пројектног задатка са осталим сродним наставним 
дисциплинама, основна знања која ће студент стећи радом на пројекту и допринос тих знања укупној компетенцији 
студента.  
 

Пројектни задатак: 

Објаснити задатак и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата 
пројектни задатак, као и структуру тематских целина које ће се у оквиру задатка изучавати. 
 

Метод извођења наставе: 

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз предавања . Предавања су посвећена областима које су 
од значаја за теме које се ображују на масер пројекту.заврсшни испит је у облику семинарског рада. 
 

 

нед настава                                         

01 12.02.2008. Комуникације и град  

Jавни градски простори трансформација 

Увођењем наткривања и боје 

02 19.02.2008. Комуникације и град  

Комуникацијски торњеви 

Мостови 

03 23.02.2008. Индустријски објекти 

04 04.03.2008. Индустријски објекти 

05 11.03.2008. 

1. Колоквијум: 

 

06 18.03.2008. Школство и дечија заштита 

07 25.03.2008. Школство и дечија заштита 

08 01.04.2008. Спортско рекреативни објекти 

09 08.04.2008. Саобраћајни објекти 

10 15.04.2008. Пољопривредни објекти 
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11 22.04.2008. Пољопривредни објекти 

12 06.05.2008. Пословни објекти 

13 13.05.2008. 

2. Колоквијум: 

 

14 20.05.2008. Примери из праксе 

15 27.05.2008. Примери из праксе 

 

Обавезна литература: 

Комуникације и град 

GOJKOVI] MILAN. STARI KAMENI MOSTOVI. BEOGRAD: NAU^NA KWIGA,1977 

 

VASIQEVI] TOMI] DRAGANA. KULTURA BOJE U GRADU: IDENTITET I TRANSFORMACIJA. BEOGRAD: ARHITEKTONSKI FAKULTET, 2007. 

 

GOJKOVI] MILAN. DRVENI MOSTOVI. BEOGRAD: NAU^NA KWIGA, 1989. 

 

GRUPA STUDENATA, MENTORI: PROF. SPASOJE KRUNI], DIPL. IN@. GRA\. ME\AK MIODRAG. BEOGRADSKI MOSTOVI. BEOGRAD: ARHITEKTONSKI FAKULTET, 1986. 

(BIBLIOTEKA A.F.) 

 

LIONEL BROWNE. BRIDGES – MASTERPIECES OF ARCHITECTURE. WUJORK: TODTRI BOOK PUBLISHERS, 1996. 
  

MALETIN  MIHAJLO. GRADSKE SAOBRA]AJNICE. BEOGRAD: GRA\EVINSKI FAKULTET, 1996. 

 
MARTHA TORRES ARCILA. BRIDGES – PUENTES. BARSELONA: ATRIUM GROUP,2003.  

 
 

Препоручена литература: 

Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Колоквијум 1 – семинарски рад обима 3-5 А4 страна (текст, илустрација, цртеж, шема са списком коришћене 

литературе) 

Колоквијум 2 – семинарски рад обима 3-5 А4 страна (текст, илустрација, цртеж, шема са списком коришћене 

литературе) 

Писмени испит – рад обима 10-15 А4 страна (текст, илустрација, цртеж, шема са списком коришћене литературе) 

 

Критеријуми оцењивања: 

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 100поена. 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  пројекат  

колоквијуми 2 x 15 усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат 70 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


