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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
4. семестар основних академских  студија, 2007/08 
 
МОДУЛ 12- АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ, ФИЗИКА И ИНСТАЛАЦИЈЕ 
Курс- ИНСТАЛАЦИЈЕ   2 ЕСПБ 

 
Термински план наставе 

Обавезни предмет одржава се једном недељно 2+1 ( два часа предавања и један час вежбања).  
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и колоквијуме. 
 

Назив предмета:  
 ИНСТАЛАЦИЈЕ  

 

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

Број кредита:        2 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

предавања: понедељак 17-19часова у амф 
вежбе:         понедељак 19-20 (223-228) 

предаја и одбрана пројекта  

Среда 2.7.2008. 

Термини одржавања колоквијума: 

6.   седмица наставе  
14. седмица наставе 

 
 

Вежбе - назив пројектног задатка: 

Архитектонски пројекат, пројекат водовода и канализације и пројекат ентеријера за санитарну групу 

Наставник: Проф.др Гордана Ћосић, диа 

                     Проф.др Лидија Ђокић, диа 

Сарадник у настави:   Асист.мр Милан Радојевић, диа                                

Број кабинета: 304 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): четвртак 12.00-14.00 

Телефон:  3218-770                                                                                              Е-маил: lidija@arh.bg.ac.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Оверен четврти семестар 

 

Циљеви и приступ настави: 

Сагледавање архитектонског објекта у целини и имплементација инсталационих мрежа у архитектонски објекат уз 
уважавање  конструктивног система.  Упознавање студената са  инсталационим потребама објеката различитих 
намена. Тако студент стиче основне информације о већини  инсталационих система који омогућавају неопходан 
комфор за функционисање различитих објеката и место њихове примене. 

Садржај наставе 

Упознавање студената са савременим инсталационим мрежама и уређајима у архитектонским објектима, 
међусобна координација система и просторне потребе истих у објектима као и повезивање на градску 
инфраструктуру.  Стечено знање користи студентима за правилан одабир одговарајућих  система и њихово 
примењивање приликом пројектовања  архитектонских објеката.  
Оспособљавање студената за израду главних пројеката канализације и водовода за архитектонске објекте. 

Метод извођења наставе: 

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су 

предавања еx-катедра, вежбе, интерактивни облици наставе, презентације, семинарски радови итд. 
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нед настава-предавања                                         

01  Санитарни уређаји 

02  Санитарни уређаји 

03  Канализација (фекална) 

04  Канализација (фекална) 

05  Канализација (атмосферска) 

06 1. Колоквијум:  

07  Водовод 

08  Грејање 

09  Вентилација и Климатизација 

10  Електроинсталације јаке струје 

11  Електроинсталације слабе струје 

12  Лифтови 

13  Смеће 

14 2. Колоквијум:  

15.  Синхронизација инсталационих мрежа, уређаја и опреме у архитектонским 

објектима 

 

Обавезна литература: 

1. Крешимир Мартинковић: Припрема и реализација архитектонских објеката 1., Изградња, Београд, 1994. 

2. Предраг Зрнић: Грађевински приручник 5. Инсталације у зградама, Грађевинска књига, Београд 1990. 

(може се набавити сепарат у скриптарници АФ) 

Препоручена литература: 

1. Јован Јовановић: Грађевински приручник 5. Електроинсталације, Грађевинска књига, Београд 1990. 

2. М. Радоњић: Грејање и ветрење, Грађевинска књига, Београд и репринт издања Загреб 2004. 

 

Начин полагања колоквијума:  

 Писмени,  

садржај пројекта: 

 Основа санитарне групе организована од једне или више просторија која садржи: умиваоник, лежећу каду, 
туш каду, клозет шољу и веш машину. р = 1 : 50 

 основа и пресеци канализације,    р = 1 : 50 
 основа и изометријска шема водовода  р = 1 : 50 
 ентеријер: изгледи пода, свих зидова и плафона са свим санитаријама, арматурама, светиљкама, и 

пратећом галантеријом (огледала, полице, држачи пешкира, сапуна и тд.) 

Критеријуми оцењивања: 

Обавезно присуство предавањима, успешно урађени ненајављени тестови у току предавања, 

Обавезно присуство вежбама и успешно урађен пројекат, 

Успешно положена два колоквијума.  

Од свега наведеног потребан минимум за појединачну обавезу је  55%. 

Оцењивање: 

У структури укупне оцене студента на предмету су:  
1. Предиспитне обавезе:  

 присуство предавањима (два ненајевљена теста у току предавања 2x5=10 поена  
 пројекат на вежбама (20поена) 
2. Провера стеченог знања:   

 два колоквијума у току наставе 2 x 35=70 поена  
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Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


