
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2011/12 
 
 
 

План рада 
Назив семинара:  

Пројектовање и извођење дубоких темеља 
 
Година студија:  

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
Седма и тринаеста недеља у семестру 

 
 

Наставник: 

Проф. др Милан Глишић, дипл.инг.арх. 

Сарадници у настави:   

Асс. Миодраг Грбић, дипл.инг.арх. 

Број кабинета:  

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

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

www адреса:       www.arhideja.com                                                                                                   

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката неопходна су предзнања из предмета М5.2 - „Пројектовање конструкција 
архитектонских објеката методом коначних елемената“ и„Прорачун конструкција у сеизмичким зонама“   
Познавање програмског пакета Tower и/или STAAD. 
 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Основни циљ наставе је да се студенти обуче у пројектовању и извођењу случајева дубоког фундирања као и санација 
темељних конструкција. 

Садржај наставе: 

Током наставе сртуденти ће проћи кроз обуку у пројектовању технологија извођеља дубоког фундирања. 
 

Метод извођења наставе:  

Поред предавања из ове области обављаће се рад на вежбама. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Уводно предавање Основни појмови и принципи пројектовања ових конструкцја 

02 Пројектовање Типови шипови и услови њихове примене 

03 Пројектовање Дијафрагме и начини обезбеђивања њиховие стабилности 



 

04 Пројектовање Ојачање постојећих темеља шиповима 

05 Пројектовање Одређивање диспозиција шипова за задани случај 

06 Пројектовање Одређивање диспозиција шипова за задани случај 

07 1. Колоквијум: Одбрана усвојеног решења дипозиције шипова 

08 Прорачун Прорачун шипа 

09 Прорачун Прорачун шипа 

10 Прорачун Прорачун дијафрагме 

11 Прорачун Прорачун дијафрагме 

12 Прорачун Прорачун разупора 

13 2. Колоквијум: Одбрана прорачунатих решења 

14 Анализа Анализа оптималности примене система дубоког фундирања 

 

Обавезна литература:  

Милан Глишић, Фундирање архитектонских објеката, Архитектонски факултет и Орион Арт, Београд, 2004.. 

Препоручена литература: 

Слободан Ромић, Армирано бетонске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 1985. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже одбраном целокупног рада пред свим студентима у групи. 

Критеријуми оцењивања: 

Вредновање рада студента се дефинише постигнитим резултатима, степеном ангажавања током вежбања и могућношћу 
уклапања у тимски рад. 

Оцењивање: 
Оцена је реултат рада током семестра и вреднује се кроз активност, колоквијуме, урађен пројекат и начин његове одбране. 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 60 пројекат 50 

колоквијуми 40 усмена одбрана пројекта 50 

семинари  писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 


