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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ  
  
  
Први и други семестар Прве године Основних академских студија школске 2013/14.  
  
МОДУЛ М4 - Архитектонске конструкције и материјали  
Курс 4.1. : Архитектонске конструкције 1 - 5 ЕСПБ  
 
  
УПУСТВО  
  
Садржај наставе  
Кроз предавања и вежбе студенти се упознају са основном терминологијом, принципима и елементима 
материјализације објеката и физичких феномена којима је изложен.  
Кроз наставу на студијском подручју студенти савладавају логику пројектовања и начина грађења конструкције 
објеката у масивним системима грађења. 
Знања стечена на овом предмету се примењују на студијском пројекту 2 - архитектонске конструкције.  
  
Термински план наставе  
Обавезни предмет, одржава се једном недељно: један час предавања и два часа вежби.  
Настава траје 30 радних недеља у школи и 6 радних дана код куће, рачунајући и испит.  
За овај курс предвиђена су 3,33 радна сата недељно (3 сата рада у школи и 0,33 сата рада код куће).  
Шест радних дана предвиђена су за рад код куће и испит (48 сати).  
  
Први колоквијум - 27.11.2013;  
други колоквијум - 16.01.2014;  
трећи колоквијум - 12.03.2014;  
четврти колоквијум - 28.05.2014. 
  
Испит - према терминском плану одржавања испита.  
  
Студијска правила  
Предмет воде два наставника са шест сарадника у настави.  
План рада на предмету одређују наставници.  
Највише 50 поена предвиђено је за оцењивање током 30 радних недеља у школи. У школи се раде 10 графичких 
радова, при чему се сви вреднују са по 1 поен односно 4 колоквијума од којих се сваки вреднује са по 10 поена.  
 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник.  
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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
МОДУЛ М4 - АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ И МАТЕРИЈАЛИ 
Курс 4.1 -  АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1    
 
Година студија:  
1. и 2. семестар основних академских  студија 2013/14 
 
Број кредита: 
5 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Јесењи семестар: од 12.15 до 14 часова прва група вежби и од 14.15 до 16 часова друга група вежби  
Пролећни семестар: од 09.15 до 11 часова прва група вежби и од 11.15 до 13 часова друга група вежби  
 
Термин одржавања колоквијума: 
Први колоквијум - 27.11.2013; други колоквијум - 16.01.2014; трећи колоквијум - 12.03.2014; четврти колоквијум - 
28.05.2014 
 
 Термин одржавања испита je предвиђен у јунском испитном року након завршетка другог семестра  

 
Термини одржавања испита: у јунском испитном року након завршетка другог семестра 
 
 
 
Опис наставног задатка: 
Конструкција и материјализација објеката у масивном систему градње 

Наставник: проф. др Милица Јовановић Поповић, проф. др Бранислав Жегарац  

Сарадници у настави: доц. Душан Игњатовић, доц. Зоран Степановић, доц. Драган Марчетић, асис. мр Љиљана 

Ђукановић, доц. мр Наташа Ћуковић-Игњатовић, асис. Милош Недић  

Број кабинета:  215 и 243 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): према распореду консултација појединачних 

сарадника у настави 

Телефон:     011-3218-715   011-3218-743 

Е-маил:  milicajp@arh.bg.ac.rs,  office@regija.com 

 

Циљеви и приступ настави:  
Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима материјализације објеката и физичких 
феномена којима је изложен.  
Кроз наставу на студијском подручју студенти савладавају логику пројектовања и начина грађења конструкције 
објеката у масивним системима грађења. 
 
Општи критеријуми:  

ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторске проблематике релевантне за 
архитектонско пројектовање.  
Дипломац ће имати разумевање о: 

- OK 8.1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења 
као и решења материјализације у складу са архитектонским пројекатом; 

- OK 8.2. Стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним 
принципима и грађевинским техникама; 

- OK 8.3. Физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као 
и утицајима ових одлука на животну средину. 
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Пројектни задатак:  
У првом семестру стичу се основна теоретска знања о физичким феноменима, материјалима грађења и 
елементима примарне конструкције, док се у другом семестру стечена знања даље проширују новим елементима 
зграда. Стечена знања се практично проверавају кроз графичке радове током првог и другог семестра. 
 
Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз комбинацију предавања и вежби 
 

 
 
 
Први семестар 

 

Нед.  Тематска јединица  П р е д а в а ње  
(назив и опис садржаја)  

Вежбање  
(назив и опис садржаја)  

01.  Конструктивни склоп објекта  Увод; Карактеристични делови 
објекта: терминологија, поделе, 
функције. Примарна конструкција- 
принципи ослањања  

1. графички рад  
Конструктивни склоп  

02. Темељи и темељење објеката  Темељи и темељење објеката- 
приципи пројектовања и грађења  

1. графички рад  
Конструктивни склоп  

03.  Изолација од влаге и воде  Заштита објеката од подземне 
влаге и воде. Накнадна и 
једновремена изолација подрумских 
зидова и подова.  

2. графички рад  
Структура омотача и изолације  

04.  Вертикални конструктивни 
елементи  

Зидови- функција, подела према 
положају у објекту, терминологија. 
Зидарски елементи од печене глине 
у функцији формирања масивног 
склопа.  

2. графички рад  
Структура омотача и изолације  

05.  Раван кров  Равни кровови- принципи 
пројектовања и грађења. Могућа 
решења одводњавања кровова: 
олуци, сливници, риголе.  

2.графички рад  
Структура омотача и изолације  

06.  
 

Раван кров Детаљи равног крова- начин 
конструисања, основни принципи.  

3. графички рад  
Раван кров  
 

07.  Хоризонтални конструктивни 
елементи  

Међуспратне конструкције- 
принципи пројектовања и грађења, 
основне поделе.  

3. графички рад  
Раван кров  

08.  Хоризонтални конструктивни 
елементи  

Међуспратне конструкције ливене 
на лицу места и полумонтажне.  

3. графички рад  
Раван кров  

09.  Врата  Врата: терминологија, функција, 
склоп, захтеви, подела по 
различитим критеријумима. 
Величина и положај врата у објекту.  

Први колоквијум  

10. Врата  Врата: склоп крила и довратника. 
Начини уградње.  

4. графички рад  
Врата  

11.  Прозор  Прозор: терминологија, функција, 
склоп, захтеви, подела по 
различитим критеријумима.  

4. графички рад  
Врата  

12.  Прозор  Застори и сенила у функцији 
заштите објекта од атмосферских 
утицаја.  

5. графички рад  
Прозор  

13.  Прозор  Начин уградње прозора, могућа 
решења.  

5. графички рад  
Прозор  

14.  Степенице  Степенице: увод, подела, положај у 
објекту. Графичко представљање 
степеница  

5. графички рад  
Прозор  

15.  Јануарски испитни рок  Други колоквијум  
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Други семестар 
 

Нед.  Тематска јединица  П р е д а в а ње  
(назив и опис садржаја)  

Вежбање  
(назив и опис садржаја)  

01.  Степенице  Степенице, завршне обраде, 
материјализација ограда  

6. графички рад  
Степенице  

02.  Степенице Степенице, студија детаља  6. графички рад  
Степенице  

03.  Кровне конструкције  Коси дрвени кровови, увод, поделе  6. графички рад  
Степенице  

04.  Кровне конструкције  Традиционалне дрвене кровне 
конструкције, прост кров и кров са 
распињачом  

Трећи колоквијум  

05.  Кровне конструкције  Традиционалне дрвене кровне 
конструкције са правим и косим 
столицама  

7. графички рад 
 Прост кров и кров са распињачом  

06.  
 

Кровне конструкције Традиционалне дрвене кровне 
конструкције, кровне конструкције са 
решеткастим носачима, једноводни и 
сложени кровови  

7. графички рад  
Прост кров и кров са распињачом  

07.  Кровне конструкције Савремене дрвене кровне конструкције  8. графички рад  
Кровне столице  

08.  Кровне конструкције Савремене дрвене кровне конструкције  8. графички рад  
Кровне столице  

09.  Покривачи  Покривање косих кровова, увод , 
основни појмови  

9. графички рад  
Лаки решеткасти носачи  

10. Покривачи Покривачи, поделе, студија детаља  9. графички рад  
Лаки решеткасти носачи  

11.  Покривачи Покривачи, поделе, студија детаља  10. графички рад  
Покривање кровова и 
материјализација поткровља  

12.  УСКРШЊИ ПРАЗНИК 

13.  Покривачи  Материјализација поткровља, облоге, 
изолације.  

10. графички рад  
Покривање кровова и 
материјализација поткровља  

14.  Завршне обраде  Завршне обраде подова, зидова, 
плафона  

10. графички рад  
Покривање кровова и 
материјализација поткровља  

15.  Завршне обраде Завршне обраде подова, зидова, 
плафона  

Четврти колоквијум  
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Обавезна литература:  
Скрипте из архитектонских конструкција, Скриптарница АФ.  
Бранислав Жегарац: Традиционалне и савремене дрвене кровне конструкције, Београд, Регија, 2007.  
Ранко Трбојевић: Архитектонске конструкције, Масивни конструктивни склоп, Орион, 2001.  
 
Препоручена литература:  
Божидар Милић: Елементи и конструкције зграда, Универзитет Црне Горе, Подгорица, 1999.  
Миодраг Петровић: Архитектонске конструкције 1 и 2, Београд, ИЦС, 1978.  
Wolfgang Brennecke, Heiko Folkers, Friedrich Haferland, Franz Hart: Atlas krovnih konstrukcija-kosi krovovi, Београд, 
Грађевинска књига, 1990.  
Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Београд, Грађевинска књига, 2003.  
Петар Крстић: Архитектонске конструкције 1 i 2, Научна књига, Београд, 1972.  
 

 

Начин полагања испита:  
Испит представља синтезу стеченог знања и обухвата комплетну материју из предмета Архитектонске конструкције 
1. Полаже се писмено у трајању од 3 часа.  
 
Оцењивање:  
Студент у оквиру предиспитних обавеза може остварити максимално 50 поена: 10 поена на графичким радовима и 
по 10 поена на сваком колоквијуму (предвиђена је израда четири колоквијума: два у првом и два у другом семестру). 
Колоквијуми ће бити организовани у терминима вежбања а по наведеном плану и програму. Колоквијуми се полажу 
писмено.  
Коначна оцена формира се на основу укупно остварених поена у првом и другом семестру: на графичким радовима 
максимално 10, колоквијумима 40 и на испиту 50 поена.  
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена.  
 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

Предиспитне обавезе поена Испит поена 
 

вежбе 10 
 

Писмени испит 50 
 

Колоквијуми (четири) 40   
 


