
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ   4. семестар основних академских студија, 
 
 

2008/09  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, 2008/09 

Број кредита: 3 ЕСПБ   

Термини одржавања наставе: Уторак, 12:00 – 14:00 часова   

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

Термини одржавања колоквијума: 5. недеља  13. недеља  

 
  
Назив пројектног задатка: Типологија 2  

Наставници: в.проф.др Д. Васиљевић Томић, Доц. мр А.Виденовић  
  Aсс.Т.Карабеговић, асс. М.Лујак 

Сарадници у настави:  проф. М.Тимотијевић, доц. А.Вуја, доц. М.Ђурић, доц. Д. Милетић,  доц. М. 
Вујовић, асс. мр Ксенија Стевановић                                  

Број кабинета: 240, 242  

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

Телефон:  3218740, 3218742                                                                  Е-маил: draganavt@arh.bg.ac.rs 

 
  



Посебни критеријуми за пријем студената:  

 
  
Циљеви и приступ настави:   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.     
Пројектни задатак:  

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.завршни 
испит је у облику семинарског рада.   

 
  
нед  настава                                          

01  17.02.2008.  Комуникације и град  Jавни градски простори трансформација Увођењем 
наткривања и боје  

02  24.02.2008.  Комуникације и град  Комуникацијски торњеви Мостови  

03  03.03.2008.  Саобраћајни објекти 

04  10.03.2008.  Саобраћајни објекти 

05  17.03.2008.   Школство и дечија заштита 

06  24.03.2008.  Школство и дечија заштита  

07  31.03.2008. 
 

1. Колоквијум 

08  07.04.2008.  Индустријски објекти  

09  14.04.2008.  Индустријски објекти  

10  21.04.2008.  Пољопривредни објекти 
 

11  28.04.2008.  Пољопривредни објекти  

12  05.05.2008.  Пословни објекти 

13  12.05.2008. 
 

2. Колоквијум 

14  19.05.2008.  Примери из праксе  

15  26.05.2008.  Примери из праксе  

 
  
 
  



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  

 
  


