
 

МОДУЛ М4.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
План рада 
 
Назив семинара:  
ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА ОБЈЕКАТА ПРИМЕНОМ РАЧУНАРСКИХ ПРОГРАМА 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
Наставник: 
Проф. др Милан Глишић, дипл.инг.арх. 

Сарадници у настави:   
Асс. Миодраг Грбић, дипл.инг.арх. 

Број кабинета: 247 

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

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

www адреса:  www.arhideja.com                                                                                               

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечне оцене из Студија СП2 и предмета Принципи конструисања архитектонских објеката и Конструктивних 

карарактеристика примењених материјала, као и учестовање у реализацији студија М4 – Основна школа у Блоку 

32, Нови Београд 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
 Циљ овог семинара је да уведе студенте у област примене постојећијх рачунарских програма у поступку пројектовања 
конструкција архитектонских објеката. Циљ овог предмета није само да оспособи студенте за примену рачунара у поступку 
конструисања објекта већ и да омогући младим архитектима да своје конструктивне концепте могу једноставно креирати и 
контролисати оптималноcт њихове примене.    
Садржај наставе: 
Настава се састоји од методских јединица које објашњавају концепт интерактивног рада са програмом и начине формирања 
модела и анализе добијених резултата. 
Метод извођења наставе:  
Настава се обавља кроз систем предавања и вежбања на реалним моделима. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Предавање 1 Начини и могућности поставке раванских и просторних модела 

02 Предавање 2 Одређивање карактеристика ослонаца и конструктивних елемената 

03 Предавање 3 Дефинисање оптерећења и формирање комбинација оптерећења 



 

04 Предавање 4 Спровођење прорачуна 

05 Предавање 5 Утврђивање и исправка грешака 

06 Предавање 6 Начин формирања излазних фајлова 

07 1. Колоквијум: Контрола знања која су презентирана у првих шест недеља 

08 Вежба 1 Одређивање дела конструкције објекта за прорачун а који се пројектује у оквиру и 

студија М4 

09 Вежба 2 Постављање модела и контрола унетих података 

10 Вежба 3 Уношење оптерећења и формирање њихових комбинација 

11 Вежба 4 Прорачун модела 

12 Вежба 5 Формирање излазних фајлова 

13 2. Колоквијум: Презентација спроведеног прорачуна 

14 Вежба 6 Формирање свеске прорачуна конструкције 

 

Обавезна литература:  
Упутсво за програм Tower 
Препоручена литература: 
Слободан Ромић, Армирано бетонске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 1985. 
Војислав Кујунџић, Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Савремени системи дрвених конструкција, Орион арт, Београд, 2004. 
Војислав Кујунџић, Драгослав Тошић, Металне и дрвене конструкције, Грађевинска књига, Београд 1991. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
У свему како је дато у опису тематских јединица 

Критеријуми оцењивања: 
Критеријум оцењивања је крајње јеноставан – дисциплина, редовни рад, заинтересованост за реализацију пројекта, пројекат и 
начин његове одбране. 

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 65 пројекат 65 
колоквијуми 35 усмена одбрана пројекта 36 
семинари  писмени елаборат  
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


