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Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава студентима стицање 
основних знања у вези са природом, расподелом и величином унутрашњих сила у 
напрегнутим линијским елементима конструктивних склопова архитектонских објеката, као 
и стицање основних знања у вези са димензионисањем ових елемената тако да буду 
задовољени критеријуми чврстоће, крутости и стабилности.

Предавања ex catedra, самостални рад студената и индивидуалне консултације.

Предраг Јовановић, Божидар Петровић: "Статика I и II", Завод за издавање уџбеника, 
Београд, 1963. 
Димитрије Рајић, Живорад Бојовић: "Отпорност материјала", Завод за уџбенике и наставна 
средства, Београд, 1994. 
Димитрије Рајић: "Отпорност материјала; Збирка решених задатака са изводима из теорије", 
Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1995. 
Ђорђе Благојевић, Александра Ненадовић:  "Механика и отпорност материјала - 
Практикум", Архитектонски факултет, Београд, 2007.

Доц. др Александра Ненадовић
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Доц. др Радојко Обрадовић

асс. мр Саша Ђорђевић, асс. Миодраг Грбић, асс. Јелена 
Милошевић

руководилац СЦ

Настава се састоји из три часа предавања недељно. На предавањима се раде и задаци - 
нумерички примери из области која је претходно теоретски изложена: Статика материјалне 
тачке; Статика слободнe крутe плоче; Прорачун унутрашњих сила у носачима. Проста греда. 
Kонзолни носач. Греда са препустом. Герберов носач. Полигонални носач. Решеткасти 
носач; Геометријске карактеристике попречног пресека носача. Главни моменти инерције; 
Аксијално напрезање. Термичко напрезање;  Чисто смицање; Чисто право савијање. Право 
савијање силама. Угиб и нагиб еластичне линије савијеног носача. Чисто косо савијање. 
Косо савијање силама;  Ексцентрични притисак (или затезање); Извијање правог штапа. 
 
У току наставе студенти писмено полажу два колоквијума.  
 
Студенти полажу завршни испит писмено, непосредно по окончању наставе из предмета, у 
роковима утврђеним Законом. 



РАзумЕвАњЕ АРхИтЕктонСкЕ ПРофЕСИјЕ И улогЕ АРхИтЕктЕ у дРуштву, ПоСЕБно у ПРИПРЕмИ 
ПРојЕкАтА којИ узИмАју у оБзИР СоцИјАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
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РАзумЕвАњЕ мЕтодА ИСтРАжИвАњА И ПРИПРЕмЕ ПРојЕктнИх зАдАтАкА зА АРхИтЕктонСкИ 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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РАзумЕвАњЕ конСтРуктИвнИх СИСтЕмА, гРАђЕвИнСкЕ И конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕмАтИкЕ 
РЕлЕвАнтнЕ зА АРхИтЕктонСко ПРојЕктовАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.
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АдЕквАтно знАњЕ о фИзИчкИм ПРоБлЕмИмА, тЕхнологИјАмА И функцИјИ оБјЕктА у цИљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг комфоРА И зАштИћЕноСтИ. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзумЕвАњЕ одноСА ИзмЕђу човЕкА И оБјЕкАтА И ИзмЕђу оБјЕкАтА И њИховог окРужЕњА, И 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт И ПРоСтоРИ ИзмЕђу одноСЕ ПРЕмА људСкИм ПотРЕБАмА И мЕРИ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АдЕквАтно знАњЕ о уРБАнИСтИчком ПРојЕктовАњу, ПлАнИРАњу И вЕштИнАмА укључЕнИм у 
ПлАнСкИ ПРоцЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.
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знАњЕ о лИковнИм умЕтноСтИмА кАо утИцАјнИм зА квАлИтЕт АРхИтЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.
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СПоСоБноСт ИзРАдЕ АРхИтЕктонСкИх ПРојЕкАтА којИ зАдовољАвАју ЕСтЕтСкЕ И тЕхнИчкЕ 
зАхтЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕквАтно знАњЕ ИСтоРИјЕ И тЕоРИјЕ АРхИтЕктуРЕ И СРоднИх умЕтноСтИ, тЕхнологИјА И 
дРуштвЕнИх нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.

1

2

исходи

■



унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕквАтно знАњЕ о ПРоИзводњИ, оРгАнИзАцИјИ, РЕгулАтИвИ И ПРоцЕдуРАмА којИмА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоводИ у ИзгРАђЕнИ оБјЕкАт ИлИ ПлАн ИнтЕгРИшЕ у цЕлокуПнИ ПлАнСкИ СИСтЕм.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ вЕштИнЕ кАко БИ СЕ ИСПунИлИ зАхтЕвИ коРИСнИкА у оквИРИмА 
фИнАнСкИјСкИх огРАнИчЕњА И гРАђЕвИнСкИх ПРоПИСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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оцењивање

термински план
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недеља опис тематских јединица
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15

датум

15

45 55
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Колоквијум 1

Колоквијум 2

писмени испит

■

Материјални системи. Статика материјалне тачке. Услови еквиваленције и равнотеже сила.

Статика слободног крутог тела. Услови еквиваленције и равнотеже система сила. Положај резултанте.

Увод у Статику носача. Структура и подела линијских носача. Дефиниција и прорачун унутрашњих сила. 
Носач система просте греде , конзолни носач и греда са препустом.

Полигонални носач. Герберов носач.

Решеткасти носач. Силе у штаповима решетке. Методе чворова и пресека.

Геометријске карактеристике попречног пресека носача.  
Тежиште, статички моменти и моменти инерције. (Колоквијум 1)

Промена момената инерције при транслацији и ротацији координатног система. Главни моменти 
инерције.

Појам и дефиниција напона. Врсте напрезања. Аксијално напрезање. Нормални напони. Деформација  
аксијално напрегнутог штапа. Термичко напрезање. 

Чисто смицање.  
Чисто право савијање. Хипотеза равних пресека. Расподела нормалних напона. 

Право савијање силама. Расподела смичућих напона. Коњугованост смичућих напона. 

Деформација носача напрегнутих на савијање. Одређивање угиба и нагиба еластичне линије савијеног 
носача.

Чисто косо савијање. Косо савијање силама. Напони и деформација. Положај неутралне осе.

Ексцентрични притисак (или затезање). Израз за нормални напон. Неутрална оса. Језгро пресека. 

Стабилност штапова напрегнутих на притисак. Основни случајеви извијања правог штапа. Критични 
напон код извијања. (Колоквијум 2)

Израда испитних задатака.




