
 

МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 

Назив предмета:  
Одржавање објеката и управљање (Facility Management) 
 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана семинарског рада): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану извођења наставе 
 
 

Наставник: 
Доц др Милан Радојевић, диа 

Сарадници у настави:   

Број кабинета: 304 

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

Телефон:   0600112500, 3218772, 3218770                      Е-маил: milan@arh.bg.ac.rs  

www адреса:              www.arh.bg.ac.rs                                                                                            

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Нема посебних критеријума 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ изучавања ове области је сагледавање значаја одржавања инсталационих система, опреме, објекта у целини и његовог 
окружења у животном циклусу, као и свеобухватно сагледавање улоге архитекте у мултидисциплинарним тимовима који се баве 
управљањем објектима и одржавањем. 
 
Садржај наставе: 
Дат у Терминском плану наставе 
 
Метод извођења наставе:  
Предавања и активно учешће студената кроз анализу изабраних примера, истраживачки рад и презентације. 
 
 

 

 

 

 

 



 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Увод и основно представљање Facility Management-a 

02  Пројектовање и одржавање објеката 

03  Животни циклус и фазе експлоатације објеката 

04  Економски принципи и проблеми одржавања и заштите архитектонских објеката у 

фази пројектовања и експлоатације 

05  Савремени материјали и њихово одржавање 

06  Пројекат одржавања објекта и припрема техничке документације 

07 1. Колоквијум: Пример из праксе> Посета објекту у фази експлоатације, писање извештаја и кратке 

анализе (2-3 странице А4) 

08  Основни принципи пројектовања, управљања и одржавања инсталација водовода и 

канализације у објектима 

09  Основни принципи пројектовања, управљања и одржавања HVAC система (Heating, 

Ventilation, Air Conditioning) 

10  Основни принципи пројектовања, управљања и одржавања противпожарних и 

сигурносних система у објектима 

11  Основни принципи пројектовања, управљања и одржавања система за вертикални и 

коси транспорт у објектима 

12  Основни принципи пројектовања, управљања и одржавања простора између и око 

објеката 

13 2. Колоквијум: Прављење извештаја> Inspection report, Checklist, Cleaning Chart (4-5 страница А4) 

14  Реконструкција, санација и наставак експлоатације постојећих објеката са аспекта 

одржавања и заштите инсталација и управљање пресељењем 

 

Обавезна литература:  

Building Maintenance & Preservation /Edward Mills/ 
Facility Design and Management Handbook /Eric Teicholz/ 
Кварови на зградама /Душан Смиљанић/ 
 
(Сви наслови су доступни у библиотеци кабинета) 

Препоручена литература: 

Стручни и научни радови из ове области 
Facilities Management - Innovation and Performance /Keith Alexander, Brian Atkin/ 
Building in Value /Rick Best, Gerard De Valence/ 
Лобирање /Мишел Кламан/ 
 
(Сви наслови су доступни у библиотеци кабинета) 
 

Начин полагања испита (семинарски рад): 

Семинарски рад> Теориски рад из прослушане области базиран на анализи изабраног примера (5-8 страница А4) 

или 

Семинарски рад> Рад презентован у  компјутерском програму за подршку ФМ-у 

Критеријуми оцењивања: 

Рад студента се вреднује кроз активност, самосталност, склоност ка истраживању, ентузијазам  



 

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  пројекат  
колоквијуми 50 усмена одбрана пројекта  
семинари  семинарски рад 50 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 


