
 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ    
 
4. семестар основних академских студија,  2009/10   
МОДУЛ 10 - ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА  
 
Курс - ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 2                  3 ЕСПБ 
 
 
 
 
 
 
УПУСТВО   
 
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 предвиђена су за рад код куће и испит (24 сата).    
 
Студијска правила  
 
Предметом руководе два наставника, који се смењују сваке школске године. План предавања на предмету одређују 
наставници. Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. Начин и 
критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки учесник у настави за своју област.      
 
*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, 2009/10   
 
Број кредита:  
 
3 ЕСПБ   
 
Термини одржавања наставе (предавања):  
 
Уторак,   12.00 – 14.00 часова   
 
Термин одржавања испита (предаја Семинарског рада):  
 
Према распореду испита у јунском, септембарском и октобарском року 2010. године. 
   
Термини одржавања колоквијума:  
 
Предаја Колоквијума – Мали семинарски рад .............................................. најкасније 01. јуна 2010. г. 15.00 h.  каб. 242 
 



Руководиоци предмета:  
 

Проф. др Драгана Васиљевић Томић, арх. 
Доц. мр Александар Виденовић, арх. 
 

Учесници у настави:   
 

Проф. арх. Спасоје Крунић, Доц. арх. Драган Стаменовић,  
Доц. арх. Милан Ђурић, Доц. арх. Дејан Милетић, Доц. арх. Милан Вујовић,  
Асист. мр Ксенија Стевановић, арх., Асист. арх. Татјана Карабеговић,  
Арх. Младен Пешић      
                             

Број кабинета:                         240, 242  

Телефон:                                 321 8 740,    321 8 742     

 
Циљеви и приступ настави:    
 

Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања 
јавних објеката (пословних, индустријских, трговачких, саобраћајних и пољопривредних 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 специфичним обликовним и конструктивним захтевима и 
карактеристикама.   
  

Метод извођења наставе:  
 

Настава се одвија кроз предавања. Предавања су посвећена областима које су од значаја за шире сагледавање 
тема које се обрађују на Студио – пројектима на 2. и 3. години Основних академских студија.  
Похађање наставе проверава се израдом 2 колоквијума – мали семинарски радови. 
Завршни испит полаже се израдом и предајом Семинарског рада у термину по распореду испита у кабинетима.   
  

 
ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ 
 
Нед. Уторак  

(12.00 – 14.00 h 
  амфитеатар)  

Предавања 
 

Области за теме завршног 
семинарског рада. 

01 16. фебруар 
2010.  

Комуникације и град / Комуникацијски торњеви / Мостови  
Метро                                (Проф. др Драгана Васиљевић Томић) 

1 

02 23. фебруар 
2010.  

Комуникације и град / Jавни градски простори  
Трансформација увођењем наткривања и боје 
(Проф. др Драгана Васиљевић Томић) 

2 

03 02. март 
2010.  

Доступност за све / Простор без препрека 
(Проф. др Д. Васиљевић Томић и Асист. Т. Карабеговић) 

2 

04 09. март 
2010.  

  

05 16. март 
2010.  

Метро / Случај Београд 
(Проф. арх. Спасоје Крунић) 

 

06 23. март 
2010.  

Железница и град 
(Асист. мр Ксенија Стевановић) 

3 

07 30. март 
2010.  

Аеродромски терминали 
(Доц. арх. Милан Вујовић) 

4 

08 06. април 
2010.  

Мирујући саобраћај 
(Асист. мр Ксенија Стевановић) 

5 

09 13. април 
2010.  

Индустријски објекти 
(Доц. арх. Mилан Ђурић) 

6 

10 20. април 
2010.  

                                                   Пријављивање колоквијума 
                                                      (Мали сем. рад на једну од тема) 

 

11 27. април 
2010.  

Од индустрије до шопинг - мола  
(Доц. арх. Милан Ђурић) 

7 

12 04. мај  
2010. 

Трговачки објекти 
(Доц.арх. Драган Стаменовић) 

8 

13 11. мај 
2010.  

Пословни објекти 
(Доц. арх. Дејан Милетић) 

9    

14 18. мај 
2010.  

Предаја колоквијума 
(Мали семинарски рад)  

 

15 25. мај 
2010.  

Пословни објекти 
(Доц. арх. Дејан Милетић)    

9 

                    Накнадна предаја колоквијума 01. јуна у 15.00 h – кабинет 242.
           
Обавезна и препоручена литература: 
 
Накнадно за сваку од области на предавањима. 



Начин полагања испита:  
 
Колоквијум – Мањи семинарски рад на једну од (до Колоквијума 1) одслушаних тема, обима око 10 А4 страна 
(текст, илустрације, цртежи, шеме или други прилози, са списком коришћене литературе, интернет адреса или 
других извора...).   
 
Писмени испит – Семинарски рад обима око 25 А4 страна, на једну од свих одслушаних тема у оквиру предмета 
(текст, илустрације, цртежи, шеме или други прилози, са списком коришћене литературе, интернет адреса или 
других извора...)  
 
За завршни испит, студенти се пријављују уписивањем имена и броја индекса у један од спискова, који ће бити 
понуђени на последњем предавању 25. маја 2010.  
  
Критеријуми оцењивања:  
 
Накнадно за сваку од области на предавањима. 

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 

30     
Завршни испит   поена  

70 
активност у току предавања    пројекат    
колоквијуми  30  усмена одбрана пројекта    
семинари    писмени елаборат  70  

  
Услови предаје после заказаног рока:  
 
из статута АФ  
Статутарне одговорности и права студената:  
 
из статута АФ  

 
  


