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МОДУЛ М16 – Архитектура, урбанизам и друштво,   3 ЕСПБ 
 

курсеви:           
СОЦИОЛОГИЈА 1                                                                  1  ЕСПБ                               
ЕКОНОМИКА ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА               1  ЕСПБ                               
РЕГУЛАТИВА                                                                     1  ЕСПБ                               
 
Циљ наставе на модулу 

Циљ наставе је да едукује студенте из области примене практичних знања о процесима управљања пројектима у 
архитектури и урбанизму, месту и улози појединх фазаи у контексту важеће регулативе и да применом 
математичких модела омогући процеса релизацију процеса одлучивања и дефинисања обима појединачних 
пројекта. 
 
Потребна предзнања: 

Беза формалних обавеза. Теоретска и практична занња са прве и друге године основних студија. 
 
Курс 16.3. Регулатива, 1 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

 
 
Садржај наставе

1
 

Циљ наставе је упознавање студента са релевантном регулативом  у области урбанизма, пројектовања и 
грађења, као и стандардима и нормативима који обавезују будуће архитекте 
 
 
УПУСТВО 
 
Термински план наставе 

Обавезни предмет одржава се једном недељно један час. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 1 радни дан код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 1,5 радних сати недељно (1 сат рада у школи и 0,5 сати рада код куће). 
1 радни дан предвиђен је за рад код куће и испит (10 сати).  
 
Студијска правила 

Предмет води један наставник.  
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 наставник. 
 
У току наставе полажу се три колоквијума који могу да замене испит. Сваки колоквијум носи по 33,3 поена који се 
на крају сабирају у оцену. У случају негативног резултата на колоквијумима, студент полаже испит. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1
 *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 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М16, курс 16.3. Регулатива 
– Oпшта наставна област- друштвено-хуманистичке науке 
 
Година студија:  

6. семестар основних академских студија, 2007/09 
 
Број кредита: 
 

1 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 

Петак 17.15 – 18.00 ч 
 

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

 
 

Термини одржавања колоквијума: 

 
 
 
 

 
 

Назив предмета: 

Регулатива 

Наставник: 

Проф. Др Душанка Ђорђевић 

Сарадник у настави:       ас.мр  Бисерка Митровић,ас. мр Милица Пејановић                              

Број кабинета: 304, 305 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): петак 14-16 ч 

Телефон:                                                                                                                                   Е-маил: 

 

Циљеви и приступ настави: 
  Циљеви наставе су упознаваље студената са регулативом који ће најчешће бити у прилици да примене и са којиом ће се 
сретати нарочито у почетку рада у струци 
 

Садржај наставе: 

Упознавање студената са врстама и структуром обавезујуће регулативе . Затим, детаљнија анализа неких сегмената прописа у 
урбанистичкој регулативи, стамбеној изградњи, обавезама и компетенцијама учесника у грађењу 
 

Метод извођења наставе: 

Настава се обавезно одвија кроз предавања еx-катедра. 
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нед Наслови тематских јединица                                           

20.02 Уводно предавање  

27.02 Урбанистичка регулатива  

06.03 Урбанистичка регулатива  

13.03 Урбанистичка регулатива  

20.03 1. КОЛОКВИЈУМ  

27.03 Стицање лиценце; Архитектонски конкурси  

03.04 Технички услови...; Обрачун површина и запремина  

10.04 Процедура добијања одобрења за изградњу  

17.04 ВЕЛИКИ ПЕТАК  

24.04 2. КОЛОКВИЈУМ  

01.05 ПРВИ МАЈ  

08.05 Одговорности пројектанта; Прописи за хендикепиране  

15.05 Одговорности извођача  

22.05 ПП прописи; Заштита на раду  

29.05 3. КОЛОКВИЈУМ:  

 

Обавезна литература: 

Градимир Крстић: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ГРАДИТЕЉСТВУ,  Часопис „Изградња“; СГИТС, САС, Београд 2004 
Горан Ћировић: ПРАВНА РЕГУЛАТИВА У ГРАЂЕВИНАРСТВУ, Висока грађевинско-геодетска школа у Београду, 2007 

 

Препоручена литература: 

Закон о планирању и изградњи  

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени испит - тест 

 

Критеријуми оцењивања: 

Три колоквијума у току семестра могу да замене испит и бодују се са 3 х 33,3 поена. 

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  усмени испит или писмени елаборат  

колоквијуми    

 

Услови предаје после заказаног рока: 

Према статуту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

Према статуту АФ 

 


