
 

МОДУЛ М6.1 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2010 године у 12 сати.   

 
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 је 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:  
Конструктивни системи високих објеката 

 
Година студија:  

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

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 

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

Термини одржавања колоквијума: 
 

 
 

Наставник: 

проф. др Михајло Самарџић 

Сарадници у настави:   

ас. Јефто Терзовић, дипл. инж. арх.; 

Слободан Гавриловић, дипл. инж. арх.; 

Павле Јовановић, дипл. инж. арх. 

Број кабинета: 349 

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

Понедељак 19:00 – 21:00 

Телефон:  011 3218 757                                                                              Е-маил:  terzovic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечне оцене модула М4 и М5. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Анализа савремених приступа пројектовању високих зграда, у смислу специфичности пројектног задатка. Стицање потребног 
нивоа конструктерског знања, којима арјитекта може адекватно одговорити постављеном пројектном задатку. Оспособљавање 
за формирање логичног конструктивног система високе зграде, у фази идејног решења.  
 

Садржај наставе: 

Приступ пројектовању високог објекта са конструктерског аспекта, кроз анализу и проучавање референтних и релевантних 
примера из светске праксе. Сагледавање и коментар конструктивног система високих објеката, са тежиштем на координацији 
конструисања и обликовања у процесу пројектовања. 
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Метод извођења наставе:  

Анализа случајева, презентације, есеји, семинарски радови. 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Упознавање са 

предметом. 

Представљање предмета. 

02 Феномен високих 

објеката. Идеолошко 

и економско 

утемељење 

О високим објектима са друштвено – економског становишта. 

03 Основни концепти 

конструктивних 

система високих 

објеката. 

Концепти конструктивног система високог објекта; гравитационо и хоризонтално 

оптерећење. 

04 Фундирање високих 

објеката 

Темељне јаме, армиранобетонска конструкција подземног дела објекта. 

05 Конструктивни систем 

подземног дела 

објекта. 

Армиранобетонска конструкција подземног дела објекта. Конструктивни растер у 

гаражи. 

06 Материјали. Високовредни бетони и челици. 

07 1. Колоквијум: 

презентације анализа 

случајева 

Презентације студија случајева. 

08 Дејство 

хоризонталних сила 

на високи објекат. 

Дејство ветра и сеизмике на високи објекат. 

09 Високи објекти са 

армиранобетонским 

језгром. 

Армиранобетонска језгра у високим објектима – димензије, положај и 

организација. 

10 Високи објекти са 

цевастим 

конструктивним 

системом. 

Круте фасаде на високим објектима. 

11 Међуспратне 

конструкције – 

таванице 

Префабриковане таванице; спрегнуте таванице бетон+челик. 

12 Међуспратне 

конструкције – гредни 

роштиљи 

Таванични носачи. 

13 2. Колоквијум: 

презентације анализа 

случајева 

Презентације студија случајева. 



 

14 Писање семинарског 

рада 

Упутство за писање завршног семинарског рада. 

 

Обавезна литература:  

Високи објекти – из фонда библиотеке Архитектонског факултета. 

Препоручена литература: 

Високи објекти – из фонда библиотеке Архитектонског факултета. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад – анализе случајева – конструктивни системи високих објеката. 

Критеријуми оцењивања: 

Језгровитост и садржајност анализа случајева приказаних у семинарском раду 

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 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 пројекат  

колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат – семинар 60 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


