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иљ из авања ове области је сагледавање зна аја процеса одржавања инсталациони  
система, опреме, ре аја, као и објекта  целини и његовог окр жења током потребног 
периода. Поред познавања са процесом одржавања који има зна ајн  лог  споравања 
''старења'' објекта, као и заштите пројектоване нкционалности, ст денти се познај  са 
логом ар итекте  м лтидисциплинарним тимовима који се баве прављањем и 
одржавањем изгра еног простора.

Предавања, анализа изабрани  примера и решења, истражива ки рад и презентације.

Edward Mills - Building Maintenance and Preservation 
Eric Teicholz - Facility Design and Management Handbook 
шан миљани  - варови на зградама 
ишел ламан - обирање 

Rick Best, Gerard De Valence - Building in Value 
* сви наслови с  дост пни  библиотеци кабинета

304

Предви ено је да се ст денти, поред стицања теоријског знања из ове области на 
предавањима, активно припремај  и еств ј   настави  орми кратки  презентација на 
прет одно задат  тем  према терминском план , као и да презент ј  свој  идеј  са аспекта 
одржавања објекта на изабраном пример  ( а ти ки кл б на реци), примењ ј и својено 
теоријско знање.

доц. др Милан Радојевић, дипл.инж.арх.
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Циљ изучавања ове области је сагледавање значаја процеса одржавања инсталационих 
система, опреме, уређаја, као и објекта у целини и његовог окружења током употребног 
периода. Поред упознавања са процесом одржавања који има значајну улогу успоравања 
''старења'' објекта, као и заштите пројектоване функционалности, студенти се упознају са 
улогом архитекте у мултидисциплинарним тимовима који се баве управљањем и 
одржавањем изграђеног простора.

Предавања, анализа изабраних примера и решења, истраживачки рад и презентације.

Edward Mills - Building Maintenance and Preservation 
Eric Teicholz - Facility Design and Management Handbook 
Душан Смиљанић - Кварови на зградама 
Мишел Кламан - Лобирање 
Rick Best, Gerard De Valence - Building in Value 
* сви наслови су доступни у библиотеци кабинета

304

Предвиђено је да се студенти, поред стицања теоријског знања из ове области на 
предавањима, активно припремају и учествују у настави у форми кратких презентација на 
претходно задату тему према терминском плану, као и да презентују своју идеју са аспекта 
одржавања објекта на изабраном примеру (Наутички клуб на реци), примењујући усвојено 
теоријско знање.



П П П П
П
т дент е имати раз мевање о
природи про есионализма и обавезама и одговорностима ар итеката према клијентима корисницима објеката
иво а има гра евински радова про есионалним сарадницима и ширем др штв
лози ар итекте пројектантском тим и гра евинској инд стрији препознавај и важност тек и метода и
трендова обликовањ гра ене средине
мог ем тицај пројеката за изградњ на постоје е и б д е заједнице

П П П
П
т дент е имати раз мевање о
потреби да се крити ки испитај примери који с нкционално организационо и те нолошки релевантни за
постављени пројектни задатак
потреби да се процене и припреме пројектни задаци разли ити размера и типологија да се де иниш за теви
клијента и корисника и њи ова прилагодљивост локацији и контекст
доприносима ар итеката и про есионални сарадника орм лисањ пројектног задатка и истражива ки метода
потребни за припрем задатка
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П
П

т дент е имати раз мевање о
истраживањ крити кој процени и избор алтернативног констр ктивног гра евинског решења као и решења
материјализације склад са ар итектонским пројектом
стратегијама за изградњ објеката и способности да се интегрише знање о констр ктивним принципима и
гра евинским те никама
изи ким особинама и карактеристикама гра евински материјала компонената и системима као и тицајима ови

одл ка на животн средин
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П

т дент е имати знање о
принципима пројектовања оптимални виз елни термални и ак сти ни амбијената
системима за постизање ком ора околине према принципима одрживог развоја
стратегијама за пројектовање ин растр кт рални мрежа објеката водовод и канализација електроинсталције и
др го и способности да се оне интегриш ар итектонски пројекат
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П П П П
т дент е имати раз мевање о
потребама и тежњама корисника објеката
тицајима објеката на животн средин и премисама одрживог пројектовања
на ин на који е се објекти клопити своје локалне контексте
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П П
П П
т дент е имати знање о
теоријама рбанисти ког пројектовања и планирањ заједница
тицајима пројектовања и развоја градова прошлом и садашњем времен на савремено изгра ен средин
акт елној планској политици и законодавств којима се контролише изградња кљ ј и и социјалне економске и
аспекте заштите животне средине и њи ов зна ај за планирање развоја
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П
т дент е имати знање о
томе како теорија пракса и те нологије ликовни метности ти на ар итектонски пројекат
креативној примени виз елни метности и њи овом зна ај и тицај на ар итект р
креативној примени сли ни радова процес пројектовања ст диј смисл њи ове концепт ализације и
репрезентације

3

П П

т дент е имати способност да
припреми и представи пројекте објеката разли ите размере сложености и типологије разноврсним контекстима
користе и низ медија те ника а одговарај и на дати задатак
раз ме констр ктивни и стр кт рални склоп стратегије заштите животне средине и рег лативне правне за теве
који се односе на пројектовање и изградњ комплетног ар итектонског пројекта
развије концепт ални и крити ки прист п према ар итектонским пројектима који интегрише естетске аспекте
објекта и те ни ке за теве изградње и потреба корисника

т дент е имати знање о
к лт рној др штвеној и интелект алној историји теорији и те нологијама које с од зна аја за пројектовање
објеката
тицај историје и теорије на просторне др штвене и те нолошке аспекте ар итект ре
примени одговарај и теоријски концепата током пројектовања ст диј показ ј и промишљени и крити ки
прист п
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нети све облике
оцењивања об ва ене
предиспитним обавезама
и завршним испитом
стр кт ри к пне оцене

на предмет предиспитне
обавезе се вредн ј са
најмање а највише
поена к пан број поена
је

предиспитне обавезе завршни испит

П П
П П П П П
т дент е имати знање о
основним правним про есионалним и законским одговорностима ар итекте о организацији правилима и
процед рама које се користе преговарањ и одобравањ ар итектонски пројеката кљ ј и земљишне законе
контрол и правила изградње и прописе о здрављ и безбедности
Про есионалним ме односима појединаца и организација које еств ј набављањ и изради ар итектонски
пројеката и како с они де инисини говорним и организационим стр кт рама
сновним теоријама прављања и принципима пословања који се односе на во ење ар итектонског пројекта и

праксе препознавај и тек е и надолазе е трендове гра евинској инд стрији
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остали ис оди

П П П
П П

т дент е имати вештине да
крити ки испита инансијске акторе зависности од мог е типологије објекта констр ктивног система и избора
специ икација и њи ов тицај на ар итектонски пројекат
раз ме ме анизме контролисања трошкова током израде пројекта
изради пројекат који е исп њавати слове корисника и бити склад са правном рег лативом одговарај им
стандардима пер орманси материјала и за тевима вези са здрављем и безбеднош корисника
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оцењивање
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недеља опис тематских јединица
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11. ебр ар

18. ебр ар

25. ебр ар

04. март

11. март

18. март

25. март

01. април

08. април

15. април

22. април

29. април

06. мај

13. мај

20. мај

познавање са на ином рада и обавезама  ток  семестра. азговор око избора објекта и локације  
вези са израдом завршног семинарског рада. иљ и методе истраживања.

Oдржавање објеката - сновни принципи, зна ај, пројектовање објекта са аспекта одржавања.

Пројекат одржавања - п тства и процед ре за одржавање објеката

Пројекат одржавања - Припрема те ни ке док ментације

олоквиј м

сновни принципи пројектовања и одржавања инсталација водовода и канализације. Преглед 
презентација (припремљени  код к е) и смено излагање ст дената - примери из литерат ре.

сновни принципи пројектовања и одржавања  система (климатизација, грејање и ла ење). 
Преглед презентација (припремљени  код к е) и смено излагање ст дената - примери из литерат ре.

сновни принципи пројектовања и одржавања противпожарни  и сиг рносни  система  објектима. 
Преглед презентација (припремљени  код к е) и смено излагање ст дената - примери из литерат ре.

сновни принципи за одржавање система за вертикални и коси транспорт  објкетима. Преглед 
презентација (припремљени  код к е) и смено излагање ст дената - примери из литерат ре.

сновни принципи одржавања простора око објекта. Преглед презентација (припремљени  код к е) и 
смено излагање ст дената - примери из литерат ре.

прављање одржавањем

олоквиј м

потребни век објекта - азе експлоатације.

еконстр кција, санација и наставак кориш ења постоје и  објеката са аспекта одржавања, заштите 
инсталациони  система и прављање пресељењем.

Презентација семинарског рада - Предлог решења и побољшања са аспекта одржавања објекта на 
изабраној локацији.
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11. фебруар

18. фебруар

25. фебруар

04. март

11. март

18. март

25. март

01. април

08. април

15. април

22. април

29. април

06. мај

13. мај

20. мај

Упознавање са начином рада и обавезама у току семестра. Разговор око избора објекта и локације у 
вези са израдом завршног семинарског рада. Циљ и методе истраживања.

Oдржавање објеката - Основни принципи, значај, пројектовање објекта са аспекта одржавања.

Пројекат одржавања - Упутства и процедуре за одржавање објеката

Пројекат одржавања - Припрема техничке документације

Колоквијум

Основни принципи пројектовања и одржавања инсталација водовода и канализације. Преглед 
презентација (припремљених код куће) и усмено излагање студената - примери из литературе.

Основни принципи пројектовања и одржавања КГХ система (климатизација, грејање и хлађење). 
Преглед презентација (припремљених код куће) и усмено излагање студената - примери из литературе.

Основни принципи пројектовања и одржавања противпожарних и сигурносних система у објектима. 
Преглед презентација (припремљених код куће) и усмено излагање студената - примери из литературе.

Основни принципи за одржавање система за вертикални и коси транспорт у објкетима. Преглед 
презентација (припремљених код куће) и усмено излагање студената - примери из литературе.

Основни принципи одржавања простора око објекта. Преглед презентација (припремљених код куће) и 
усмено излагање студената - примери из литературе.

Управљање одржавањем

Колоквијум

Употребни век објекта - Фазе експлоатације.

Реконструкција, санација и наставак коришћења постојећих објеката са аспекта одржавања, заштите 
инсталационих система и управљање пресељењем.

Презентација семинарског рада - Предлог решења и побољшања са аспекта одржавања објекта на 
изабраној локацији.




