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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

4. семестар основних академских  студија, 2007/08 
 
МОДУЛ 9-СТУДИО ПРОЈЕКАТ 2 – архитектонске конструкције  
12 ESPB

 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Упознавање студената са пројектовањем као целовитим процесом: од идејног решења до главног пројекта, 
садржајем техничке документације у свим 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 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 школи и 8 сати рада код куће). 
Испит је треће недеље испитног рока у уторак. 
 
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 14 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. 
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План рада 

(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета) 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ 9-СТУДИО ПРОЈЕКАТ 2-архитектонске конструкције 
 

Година студија:  

4. семестар основних академских  студија, 2008/09 
 

Број кредита: 

12 ЕСПБ 
 

Термини одржавања наставе: 

Среда: од 08.15 до 12.00 
Петак:  од 12.15 до 16.00 

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

Биће дефинисан распоредом испита за јунски испитни рок 
 

Термини одржавања колоквијума: 

  7. недеља 
15. недеља 
 

 

Назив пројектног задатка: 

Тениски камп 

Наставник: 

Доц. др Жикица Текић, дипл. инж. арх. 

Сарадник у настави:                                    

Асс. мр Милан Радојевић, дипл. инж. арх., Асс. Саша Ђорђевић, дипл. инж. арх., Асс Урош Весић, д.и.а. 

Број кабинета: 347 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): средом од 12.00 до 14.00 

Телефон: 011 32 18 755                                                                                                                                    

Е-маил: ztekic@eunet.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Уписан 4. семестар основних академских студија. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 

 
Циљ рада на пројекту је упознавање студената са пројектовањем као целовитим процесом: од идејног решења до 
главног пројекта, садржајем техничке документације у свим фазама пројекта, елементима статичког прорачуна, 
пројектом инсталација водовода и канализације, као и релевантном регулативом из ове области.  
 

Пројектни задатак: 

На предметној локацији, испројектовати објекат спортско-рекреативног карактера, који је намењен комерцијалном 
коришћењу. Објекат треба да садржи спортске и пратеће садржаје, задате нето површине. Предвидети око 30 
паркинг места за путничка возила. 
 

Метод извођења наставе: 

Рад на пројекту се одвија у групама од по 4 студента. У једном студију учествују наставник и сарадници за 
пројектовање из различитих области, који прате рад свих студената, у сврху успешне реализације пројекта. 
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нед Студио                                            

01  Израда идејног решења предметног објекта 

02  Израда идејног решења предметног објекта 

03  Израда идејног решења предметног објекта 

04  Израда идејног решења предметног објекта 

05  Разрада идејног решења (инсталације, конструкција, материјализација) 

06  Разрада идејног решења (инсталације, конструкција, материјализација) 

07 1. Колоквијум: Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

08  Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

09  Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

10  Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

11  Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

12  Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

13  Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

14  Израда главног пројекта (инсталације, конструкција, материјализација) 

15 2. Колоквијум: Завршна обрада пројекта 

 

Обавезна литература: 

Литература неопходна за рад на предмету биће припремљена од стране предметног наставника и биће доступна 
свим студентима, у штампаној форми, и може се набавити у књижари - скриптарници архитектонског факултета. 
 

Препоручена литература: 

Сва литература из области спортских објеката и центара за рекреацију. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Полагање испита је у облику одбране пројекта предметног објекта. Пројекат садржи пар листова формата већег од 

А3, у зависности од облика и величине објекта који се пројектује. 

Критеријуми оцењивања: 

Успех ангажовања студената на предмету се региструје перманентним праћењем рада током спровођења процеса 

наставе и оцењује након завршне одбране пројекта. 

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 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  пројекат  

одбрана пројекта по фазама израде 45 завршна одбрана пројекта 55 

семинари  писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


