
 

МОДУЛ М4.1 – Семинар 2,  2 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
 
Одлуком научно наставног већа, у студијском програму дипломских академских студија Архитектонског факултета 
у Београду, извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у савлађивању 
Семинара 2ЕСПБ утврђује посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у Студију. 
Семинар је део секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање првенствено 
теоријских знања. Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису предвиђени 
пројектним задатком. 
 

План рада 
 

Назив семинара:  
ТЕХНОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 ; понедељак 18,15 до 20,00; аф 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11, предаја семинарских радова 27.12.2010 у термину предавања 

Термини одржавања колоквијума: 
25. октобар, у термину предавања 

 

Наставник: 

Проф. др Лидија Ђокић 

Сарадници у настави:   

асс. мр Милица Пејановић, асс. мр Милош Гашић 

Број кабинета: 304 

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

у договору са предметним наставником 

Телефон:    011 321-87-70                                                                                   Е-маил: pmilica@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Обавезан семинар за студнете 1.године Мастер студија. 

 

Циљеви и приступ настави: 

Циљ предмета је упознавање студената и стицање основних занања из специјализованих области архитектонских технологија: 
1. аспект осветљења у архитектури и 
2. аспект организације и технологије изградње објекта и њихова повезаност са инвестиционим трошковима.  
 

Садржај наставе: 

Настава обувата три целине: осветљење у архитектури, технологију и организацију грађења и инвестирање и економске 
параметре изградње објеката. Стденти овладавју основним појмовима из области осветљења и стичу практична знања кроз 
израду пројеката организације и технологије изградње на конкретним пројектима који су реализовани на претходној години 
студија. За исте архитектонске пројекте врши се оквирна анализа трошкова изградње.  
 

Метод извођења наставе:  

Настава (предавања) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, 
савладавање теоретских знања и индивидуалне семинарске радове кроз анализе и студије случаја на архитектонским 
пројектима који су студенти пројектовали у претходном семетру. 

 



 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 20.09. Уводно предавање  

02 27.09.  
 
Осветљење - проф др Лидија Ђокић 
 

03 04.10. 

04 11.10. 

05 18.10. 

06 25.10. Коловијум из осветљења 

07 01.11.  

Организација грађења – проф.др Горан Ћировић 08 08.11. 

09 15.11.  

Технологија грађења – проф.др Горан Ћировић 10 22.11. 

11 29.11. Анализа случајева  пројеката организације и техологије грађења– 

 проф.др Горан Ћировић 

12 06.12. Инвестициони трошкови изградње. Однос пројектантских решења и економских 

параметара – мр Милош Гашић 

13 13.12. Инвестиционе студије – мр Милица Пејановић 

14 20.12. Методе одређивања и фактори промена трошкова изградње  

– мр Милица Пејановић 

15 27.12. Анализа случајева инвестиционих трошкова 

 

Обавезна литература:  

Литература ће бити дата у току предавања. 

Препоручена литература: 

Литература ће бити дата у току предавања. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Колоквијум – тест из области осветљења и семинарски рад са пројектом организације и технологије грађења конкретног објекта 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

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 -   

Колоквијум - тест 40 Семинарски рад 2 60 

Семинари - писмени елаборат - 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 



 

 
 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 
Упознавање студената и стицање основних занања из специјализованих области архитектонских технологија:  осветљења у 
архитектури, органитације и техологије изградње објекта и инвестиционих трошкова. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наслов - тема: 
Семинар 2 - ТЕХНОЛОГИЈА И РЕАЛИЗАЦИЈА 

 
 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 

Nova zgrada College-a u Newcastle-u 
 
 
 

 

 



 

 
Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М4.1 – Семинар ,  2 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 

Назив предмета:  

Технологија и реализација 

 

 
Наставник:  
Проф. др Лидија Ђокић 
 

 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 

испитне 

обавезе 

Испит Укупно 

поена 

Закључна 

оцена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

 

 

Датум 
 
 

 
 
Потпис наставника  
 

 

 

 

 

 


