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МОДУЛ М6 – Пројекат аритектонских технологија,  22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
Студио - 16 ЕСПБ 

 
 

 
 

Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 - 2 ЕСПБ 
Семинар3 - 2 ЕСПБ 
 
 
 
 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М6 – Усмерење АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 
Година студија:  
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
Број кредита: 
22 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 16 до 17 сати, вежбе: од 17 до 22 сата 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
29. јануар 2009. у 10 сати 
Термини одржавања колоквијума: 
30. октобар 2009. у 16 часова 
23. децембар 2009. у 16 часова 
 
Назив пројектног задатка: 
Пословни објекат високе спратности у блоку 26 на Новом Београду 

Наставник: 
Проф. др Милан Глишић, дипл.инж.арх 

Сарадници у настави: асс. др  Ружа Окрајнов Бајић, дипл.инж.грађ,  асс. мр  Ненад Шекуларац, 
дипл.инжарх.,  демонстратори Реља Сретеновић, дипл.инжарх, Милан Бојанић, дипл.инж.арх, Миодраг 
Грбић, дипл.инж.арх.                      

Број кабинета: 247 

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

Телефон:        063 209426                                                                                          Е-маил: glisic.milan@ gmail.com 

 

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: 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 
Критеријум за рад у оквиру овог Модула су заинтересованост за стицање знања из пројектовања архитектонских простора и 
облика, постављања основних конструктивних принципа изградње нових, познавање основа прорачуна архитектонских 
конструкција. 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је да се у оквиру задате локације пројектује пословни објекат висине до 100 метара,  при чему се морају поштовати 
урбанистички услови локације и да спроведе прорачун конструкције са израдом битних архитектонских и конструктивних детаља. 
Пројектни задатак: 
Тематске области су: урбанистичка оставка, однос новог према постојећем окружењу, функција новог објекта и анализа 
конструктивног склопа са прорачуном и израдоб карактерисчних конструктивних детаља. 
 
Метод извођења наставе: 
Настава се одвија на реализацији стварног пројекта при чему се анализирају случајеви који кореспондирају овој проблематици. 
 
 

нед Студио                                            Семинар1  Семинар2  Семинар3 

01 Анализа локације  Принципи 

конструисања 

високих објеката 

Анализе 

оптерећенја и 

начини прорачуна 

високих објеката  

Принципи и 

начини 

фундирања 

високих објеката 

на песковитом тлу 

02 Анализа локације     

03 Утврђивање 

могућег односа 

новог и околних 

објекта 

    

04 Изналажење 

могућих решења 

    

05 Анализа 

предложених 

решења 

    

06 Усвајање коначног 

решења 

    

07 1. Колоквијум: Одређивање и 

анализа 

параметара 

разматраних у 

првих 6 недеља 

рада 

   

08 Разрада усвојеног 

решења 

    

09 Разрада усвојеног 

решења 

    

10 Разрада усвојеног 

решења 
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11 Анализа могуће 

технологије 

извођења 

    

12 Израда пројекта за 

одбрану 

    

13 Израда пројекта за 

одбрану 

    

14 2. Колоквијум: Заједничко 

вредновање свих 

студентских радова 

из групе 

   

 

Обавезна литература: 
Сва литература која третира функцију становања, пословања и трговине, конструисања нових и санације постојећих објеката.  
 

Препоручена литература: 
Технички носмативи из области пројектовања (стандарди и прописи). 

Предавања из предмета Принципи конструисања архитектонских објеката, Конструктивне карактеристике примењених 

материјала, Правилник за бетон и армирани бетон, Правилник за фундиранје грађевинских објеката и Правилник за грађење у 

сизмичким зонама. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже тако што сваки кандидат јавно образлаже свој рад с тим да у дискусији, осим насзтавника и сарадника, могу 

учествовати и остали чланови групе. 
 
Критеријуми оцењивања: 
Критеријум оцењивања је крајње јеноставан – дисциплона, редовни рад, заинтересованост за реализацију пројекта, пројекат и 

начин нјегове одбране. 
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 рада 65 пројекат 60 
колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 20 
семинари 15 писмени елаборат 20 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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Две стамбене куле изграђене у Москви, Руска Федерација, а у изради главног пројекта 
учествовали су садашњи демонстратори на студију под руководством проф. др Милана 
Глишића. 

 
 


