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План рада 
 
 
 
 
 
 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М7 АТ – Пројекат 2 – усмерење Архитектонске технологије 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

уторак и четвртак (14 недеља) 
вежбе: од 16 до 22 сата 
 

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

По одлуци руководиоца године 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

Седме и четрнаесте недеље вежбања. 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ЦЕНТАР НА УГЛУ МЕКЕНЗИЈЕВЕ И КАТАНИЋЕВЕ УЛИЦЕ У БЕОГРАДУ 

Наставник: 

Проф. др Милан Глишић 

Сарадници у настави:    

мр. Ружа Окрајнов Бајић, дипл. грађ. инг.  

мр. Ненад Шекуларац, дипл.инг. арх. 

Демонстратори: Зоран Шобић, дипл.инг. арх., Реља Сретеновић, дипл.инг.арх. 

                                

Број кабинета: 349а 

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

Телефон:               3218758                                                                                            Е-маил: glisic.milan@gmail.com 
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Назив семинара 1:  - По избору студента. 

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: - По избору студента. 

Руководилац семинара 2: 

 

(Назив семинара 3): - По избору студента. 

Руководилац семинара 3: 

 

 

 

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 задатку. 
 
Додатни критеријум је мотивација за савладавање проблема како архитектонског пројектовања, тако и пројектовања 
конструкција архитектонских објеката. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Основни циљ наставе је да студет обједини знања из области архитектонског пројектовања и пројектовања и прорачуна 
конструкција. Овим се постиже оспособљеност студента да, касније у пракси, влада како вештином пројектовања архитектонских 
објеката, тако и пројектовањем конструкције објекта, њеним прорачуном, израдом констуктивних детаља и извођењем 
архитектонских објеката. 
 

Пројектни задатак: 

Задатком предвиђено је пројектовање Мултифункционалног центра који се састоји од културних, трговачких, угоститељских, 
пословни садржаја, као и подземног паркинга. 
Пројектом ће се извршити постављање објекта на парцелу, пројектовање фунционално-архитектонско решења, израда 
партерног решења локације, прорачун кострукције објекта и израда основних конструктивних детаља. 
 

Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз комбинацију предавања, индивидалног рада, консултација и проучавања литературе. 

 

 

нед Студио                                            Семинар1  Семинар2  Семинар3 

01 Уводно предавање     

02 Анализа локације     

03 Израда архитектонског пројекта     

04 Израда архитектонског пројекта     

05 Израда архитектонског пројекта     

06 Формирање конструктивног склопа 

објекта 

    

07 1. Колоквијум:     

08 Израда планова позиција и оплате     

09 Прорачун просторног модела објекта     

10 Прорачун просторног модела објекта     

11 Анализа оптималности усвојеног 

конструктивног решења 
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12 Израда конструктивних детаља     

13 Израда конструктивних детаља     

14 2. Колоквијум:     

 

 

 

 

 

 

Обавезна литература: 

Ромић С.: Бетонске конструкције 

Глишић М.: Фундирање архитектонских објеката 

Правилник за бетон и армирани бетон 

Правилник за фундирање објеката 

Препоручена литература: 

Упутсво за коришћење прграма Тоwеr, Radimex 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

На крају семестра сваки студент образлаже свој рад пред професором и сарадницима који ће бити презентован у виду графичких 

прилога, техничког описа и прорачуна конструкције. Димензије прилога нису одређене али сви цртежи треба да буту истоветних 

димензија. 

 

Критеријуми оцењивања: 

Рад студента се оцењује  

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

очекиваних компетенција. 

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 55 пројекат 70 

колоквијуми 30 усмена одбрана пројекта 30 

семинари 15 писмени елаборат 0 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


