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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
4. семестар основних академских  студија, 2007/08 
 
МОДУЛ 9-СТУДИО ПРОЈЕКАТ 2 – архитектонске конструкције  
12 ESP

 
УПУСТВО 
Садржај наставе 

Упознавање студената са пројектовањем као целовитим процесом : од идејног решења до главног пројекта, 
садржајем техничке документације у свима фазама пројекта, елементима статичког прорачуна, пројектом 
инсталација водовода и канализације, као и релевантном регулативом из ове области. Настава се реализује кроз 
студио ( у студијима до 32 студента) на пројекту објекта са једноставном функцијом ( нпр. Изложбени салон 
аутомобила, мања индустријска хала, спортска дворана, административна зграда и сл.) на конкретној локацији. У 
студију раде наставник, сарадници и консултанти за пројектовање из других области. 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно по 4 сата 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 2 радне недеље и 2 дана код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 16 радних сати недељно (8 сати рада у школи и 8 сати рада код куће). 
Изложба и оцењивање је треће недеље испитног рока у уторак. 
Студијска правила 

Предмет води један наставник са сарадницима за сваку област и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
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. 
 

Назив предмета:  

МОДУЛ 9-СТУДИО ПРОЈЕКАТ 2 – Архитектонске конструкције 

Година студија:  

4. семестар основних академских  студија, 2007/08 

Број кредита: 

12 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

среда од    8 – 12 часова  
петак  од  12 – 16 часова 

Термин предаје и одбране пројекта - графичког рада : 

трећа недеља, среда у 10 засова, идејни пројекат 
Уторак  17 јуни 2008., семестрални рад  

 

Назив пројектног задатка: 

Административна зграда 

Наставник: 

проф. др. Гордана Ћосић, дпл.инж.арх. 

Сарадници у настави:    

конструкције:     мр Љиљана Ђукановић,дипл.инж.арх. 
статика конструкција:   мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх.                                 

Број кабинета: 304. 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): 
Г. Ћосић, четвртак 12 – 14 часова у кабинету 304. 

Телефон:    33 70 190                                                                                      Е-маил: goca @ arh.bg.ac.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

нема критеријума 

 

Циљеви и приступ настави: 

Током рада на пројекту студети ће стећи основна знања из архитектонског инжињерства кроз једноставнији 
пројектни задатак те ће продубити своја знања из области конструкција, статике конструкција и инсталација. 
Опробаће способности за тимски рад, усмено излагање и дискусију приликом одбране пројекта. Студенти 
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поступно прелазе са идејног архитектонског пројекта на даљу разраду из наведених области чиме стичу 
компетенцију за улазак у праксу. 

Пројектни задатак: 

Административни објекат на Бежанијској коси, који се састоји од сутурена, приземља и два спрата, укупне 
површине од 2500-3000м².  

 Објекат је на скоро равном терену са границама парцеле и грађевинском линијом. На парцели треба 
организовати пешачки и аутомобилски улаз, и саобраћај, паркинг за око 35 места и парковску                               
површину са зеленилом и простором за одмор. 

 Сутурен је делимично укопан и садржи: просторије за инсталационе уређаје (трафо станицу која је на 
терену у објекту или ван објекта са обавезним колским приступом је око 15м², подстаницу грејања  
око 25м², уређај за непрекидно напајање електричном енергијом са агрегатом  око 20м² и клима 
комору која је уз подстаницу грејања  око 60 м²), оставу, архиву и сл. Предвидети спољни улаз са 
рампом (до12% пада) и природну вентилацију за све просторије сутурена. Површина сутурена је 
мања од површине приземља и чини конструктивну целину са  приземљем. 

 Приземље је подигнуто изнад коте терена за најмање  један метар, и садржи улазну партију споља са 
степеништем, рампом за инвалиде (пад 6%) и надстрешницом, унутра је ветробран, улазни хол са 
пријемним пултом и вертикалне комуникације (степениште и лифт) као и канал за инсталације. У 
оквиру приземља је кафе са магацином, конференцијска сала за  за око 60 посетилаца, канцеларије 
са око 10 радних места и санитарном групом за мушкарце, за жене, за инвалиде, и простор за 
чистачице. 

 Типски спрат садржи вертикалне и хоризонталне комуникације као и канал за инсталације, просторе 
за око 30 радних места, различито организованих и санитарну групу са истим садржајем као у 
приземљу.   

Метод извођења наставе: 

Настава на изради пројекту одвија се радом у школи  (вежбе) и код куће, кроз комбинацију више разноврсних 
облика рада, као што су кратка излагања наставника, интерактивни облици наставе, анализа случајева, 
индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, излагања и консултације  итд. 

 

нед Студио                        ПРОЈЕКАТ 2 – Архитектонске конструкције                    

01  Уводно предавање, упознавање студената са пројектом, предметом пројекта, 
елементима пројекта и обилазак локације. 
Индивидуални рад на идејном решењу, анализа из литературе појединачних 
фунција у објекту (радна места и сл) приложити скице цртане руком. Основна 
просторна организација објекта кроз функционалне целине уклопљене са 
хоризонталним и вертикалним комуникацијама у одговарајућем конструктивном 
систему. Скице спољног волумена објекта и анализа уклапања волумена и задате 
локације и организованог екстеријера. 

02  Идејни пројекат се ради у размери 1:200 и садржи ситуациони план са основом 
приземља, све основе, потребне пресеке и изгледе. На цртежима се дефинише 
конструктивни склоп и уноси конструктивни растер, висинске коте, котирају се 
габаритне димензије зграде и важнијих простора.  

03  Обавезно присуство свих студената и приказивање свих пројеката са  прилозима 
наведеним у претходној колони.  
Изложба свих идејних решења, излагање, дискусија, оцењивање и опредељивање 
за радове који ће ићи у даљу разраду уз медијаторску улогу наставника и 
сарадника.  
Око радова који се изаберу за даљу разраду студенти ће формирати четворочлане 
групе које ће равноправно учетвовати у даљој разради предложених пројекта. 

04  Разрада одабраног пројекта у коју се укључују сви чланови групе чиме ће се 
дефинисати коначан распоред студената. разрада одабраног решења, 
дефинисање примењених материјала и облога у завршним радовима. Коначно 
дефинисање конструктивног склопа и материјала за елементе конструкције. 
разрада одабраног решења, одређивање приближних димензија карактеристичних 
елемената конструкције. 

05  Даља разрада кроз решевање карактеристичних детаља у размери 1:10. Коначно 
дефинисање елемената конструкције са позиционирањем у основама. 
Припремање подлога за инсталације, све основе у размери 1:100.  
Градски канализациони  је одвојен, посебно се повезује фекална од атмосферске 
воде на уличну мрежу. 
Главни пројекат фекалне канализације: У основама одређивање положаја 
фекалних вертикала, повезивање горњих огранака, доњи развод канализације и 
прикључак на градску канализацију. 

06  Рад на главном пројекту који садржи ситуациони план у размери 1:200., основе 
темеља, сутурена, спратова, по потреби кровне конструкције, крова, потребне 
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пресеке (најмање два) и све изгледе у размери 1:50., и  макету.  
Анализа оптерећења, прорачун статичких утицаја и димензионисање 
карактеристичних носећих елемената конструкције (димензионисање се врши 
приближно, уз употребу прирушника и упустава наставника)  
Пресеци фекалне канализације. 

07  Рад на главном пројекту. 
Пресеци фекалне канализације. 

08  Главни пројекат атмосферске канализације: У основама одвод воде са кровова, 
одређивање падова, позиције олучних вертикала, одвод воде са парцеле и 
постављање дворишних сливника, доњи развод атмосферске канализације и 
повезивање на градску мрежу за карактеристичним висинским котама. 

09  Главни пројекат санитарног водовода: у основама постављање вертикала, горњи 
огранци, доњи развод и прикључак на градску мрежу. 

10  Контролна изложба свих радова за коју је предвиђена јавна размена мишљења и 
коментара свих студената и наставника у студију уз обавезно присуство свих 
студената и приказивање свих пројеката. 

11  Даљи рад на главном пројекту. 
Даља разрада конструкције мањег и већег распона, кроз решавање и цртање 
карактеристичних детаља.  
Изометријска шема водовода. 

12  Ради се по једна карактеристична шема прозора, врата и ограде са описом. 

13  Даља разрада свих фаза. 

14  Финализација главног пројекта, технички опис за све области, предмер и 
предрачун. 

15  Финализација главног пројекта. 

17.јун 2008                            Јавна изложба, одбрана рада и оцењивање радова. 

 

Обавезна литература: 

Уобичајена литература из пројектовања административних објеката, конструкција, статике конструкција и 
инсталација. Каталози склопова, материјала и опреме, и сајтови. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Графички прилози, макета и технички опис. 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања 
очекиваних компетенција. 

Оцењивање: 

Оцењивање је дато посебно за целу генерацију. 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


