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МОДУЛ М83 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2009/10
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М83 – Изборни предмет 3 – Усмерење АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
Санације, адаптације и реконструкције архитектонских објеката 
 
Година студија:  
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Уторак од 14 до 16 часова 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
22. јануар 2009. у 10 сати  
Термини одржавања колоквијума: 
27.10.2009 у 14 часова 
08.12.2009 у 14 часова 
 
 
 
Назив предмета: 
Архитектонско решење и конструктивна санација Видин капије у оквиру комплекса Београдске тврђаве на 
Калемегдану 

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

Сарадници у настави:   
Асс. мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх.,   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 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просек оцена из предмета Механика и отпорност материјала, Принципи констуисања архитектонских објеката и Конструктивних 
карактеристика примењних материјала. Поред просечних оцена кандидат мора да покаже заинтересованост за рад у овој 
области. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Оспособити студента да може решавати проблеме, не само димензионисања констркуција, већ и да савлада основне принципе 
заштите архитектонског наслеђа, превасходно, са конструктивног становишта. 
 
Садржај наставе: 
Анализа могућих функционалних решења простора, израда идејног архитектонског решења и прорачун конструкција постојећих 
објеката и санације истих. 
 
Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања, интерактивни облици наставе, 
разговори са архиолозима, експертима из области заштите клтурног наслеђа и специјализованим извођачима радова који раде 
на санацијам објеката који су под заштитом државе као споменици културе. Крајњи резултат биће идејни пројекат уређења тог 
простора и прорачун стабилности постојећих конструкција. 
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нед Наслови тематских јединица                                           

01  Принципи заштите споменика културе 

02  Обилазак објеката и увид у постојеће стање 

03  Анализа могућих функционалних и архитектонских решења простора 

04  Израда идејног архитектоског решења 

05  Израда идејног архитектоског решења 

06  Израда идејног архитектоског решења 

07 1. Колоквијум: Одбрана рада са вежбања од 1 до 6 

08  Анализа конструтивног склопа са сагледавањем могућности санације  констуктивних 

интервенција 

09  Анализа конструтивног склопа са сагледавањем могућности санације  констуктивних 

интервенција 

10  Прорачун коструктивног склопа 

11  Прорачун коструктивног склопа 

12  Прорачун коструктивног склопа 

13 2. Колоквијум: Израда констуктивних детаља 

14  Одбрана рада са вежбања од 8 до 13 

 

Обавезна литература: 
Предавања из предмета Принципи конструисања архитектонских објеката и Конструктивне карактеристике примењених 
материјала. 
Препоручена литература: 
Архивска грађа из Завода за заштиту споменика културе града Београда и Архива града Београда. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Одбрана пројекта који је сваки студент самостално пројектовао. 
 
Критеријуми оцењивања: 
Редовно похађање наставе и благовремена предаја елабората. 

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 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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STAMBOL
KAPIJA

115.50112.90

 
Основа казамата 

 

 
 

Постојећи изглед казамата 
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Постојеће стање унутрашњег простора казамата 


