
 

МОДУЛ М5.1 – Студио Усмерење Архитрктонске технологије 18 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија, 2010/11 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
Пројекат стамбеног објекта у Београду  

 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија 2010/11 
Број кредита: 

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Понедљак и четвртак од 16,15 до 22,00 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
Седма и тринаеста недеља семестра 

 

Наставник: Проф. др Милан Глишић 

 

Сарадници у настави: Милан Бојанић, дипл.инж.арх., Миодраг Грбић, дипл.инжарх., Реља Сретеновић, 

дипл.инж.арх. 

Број кабинета: 247 

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

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

www адреса:         www.arhideja.com                                                                                                

 

Критеријуми за пријем студената: 

Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
Познавање моделирања и димензионисање структуре објекта помоћу програмских пакета Tower и/или STAAD. 
 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
 Циљ овог курса је упознавање студената са утбанистичким поставкама објеката у постојећем градском ткиву, пројектовање 
вишеспратног стамбеног објекта са припадајућом гаражом,  пројектовање и прорачун конструктивног склопа објекта са 
обезбеђењем темељне јаме и решавање основних архитектонских детаља објекта.  

Пројектни задатак: 

Пројектовати стамбени објекат у оквиру урбанистичког решења стамбеног блока оивиченог улицама Далматинском, станоја 
Главаша, 27. Марта и др Драгослава Поповића. 
Стамбени објекат, који ће бити предмет разраде, садржаће стамбене јединице различитих величина и биће спратности 
По+П+5+Пк. 
Урадити пројекат конструкције објекта и решити основне архитектонске детаље. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава ће се одржавати кроз комбинацију анализа могућих  урбанистичких и функционалних решења и анализу оптиманости 
примене конструктивног решења. Зависно од броја судената у студију, формираће се групе које ће зајено радити урбанистичко 
решење а поједине објекте радиће сваки студент индивидуално.   

 

 



 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Урбанизам Анализа урбаног склопа 

02 Урбанизам Израда урбанистичког решења 

03 Урбанизам Израда урбанистичког решења 

04 Архитектонско 

пројектовање 

Анализа функционалног решења објекта 

05 Архитектонско 

пројектовање 

Израда архитектонског решења 

06 Архитектонско 

пројектовање 

Израда архитектонског решења 

07 1. Колоквијум: Одбрана усвојеног урбанистичког решења 

08 Архитектонско 

пројектовање 

Израда архитектонског решења 

09 Архитектонско 

пројектовање 

Израда архитектонског решења 

10 Пројекат 

конструкције 

Усвајање конструктивног концепта и анализа усвојеног решења 

11 Пројекат 

конструкције 

Усвајање конструктивног концепта и анализа усвојеног решења 

12 Пројекат 

конструкције 

Усвајање конструктивног концепта и анализа усвојеног решења 

13 2. Колоквијум: Одбрана усвојеног архитектонског и конструктивног решења 

14 Архитектонски 

детаљи 

Израда карактеристичног архитектонског детаља фасаде 

 

Обавезна литература:  

E. Neufert, 2002, “Architect’s Data”, Third edition. 

Препоручена литература: 

Ј. Зуровац, 1994, „Конструисање сеизмички отпорних зграда“, Београд, Архитектонски факултет 
М. Глишић, 2004, „Фундирање архитектонских објеката“, Београд, Архитектонски факултет 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже усменим излагањем. Графичка документација обухвата ситуацију са партерним решењем, све основе објекта, 

карактеристични пресек, изгледе и диспозициони план конструкције. Цртежи су формата 50/70 цм. Текстуални прилози обухватају 

технички опис и прорачун на формату А4. 

Критеријуми оцењивања: 

Критеријми за оцењивање су посвећеност задатку, квалитет урађеног пројекта, начин одбране рада и ангажованост на вежбама. 



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 60 пројекат 50 

Колоквијуми 40 усмена одбрана пројекта 50 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


