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Нове технологије у пројектовању и производњи бетона отварају неочекиване могућности 
при извођењу архитектонских објеката. Циљ овог курса је упознавање студената са 
савременим технолошким поступцима при примени бетона у архитектонским објектима. 
Овим се омогућава пуна сарадња архитекте пројектанта, конструктера и извођача радова.

Oснови савремене технологије бетона

доцент др Ружа Окрајнов Бајић
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Нису потребна посебна предзнања

Предавања

-Проф. др Михајло Мурављов: Основи теорије и технологије бетона, Грађевинска књига, Београд 
-www.efnarc.org 
-Специјални бетони и малтери, својства, технологија, примена, монографија, Грађевински факултет, 
Београд 
-Секула Живковић: Бетонирање у жарким климатима, Грађевинска књига, Београд 
-Проф. др Михајло Мурављов, Проф. др Драгица Јевтић: Грађевински материјали 2, Грађевински 
факултет, Београд 
-www.lafarge.com/

247

Кроз блок предавања студенти се упознају са основама технологије бетона, као и са 
савременим начинима пројектовања бетонских мешавина које одговарају посебним 
условима извођења или експлоатације објекта. Даје се веза између нових технолошких 
захтева који се јављају у конкретним архитектонским објектима и нових врста бетона које 
представљају решење проблема. Објашњава се пројектовање свеже бетонске мешавине од 
избора компоненти, преко састава бетона и начина испитивања бетона у свежем и очврслом 
стању. На крају се даје приказ изведених објекатакод којих су примењене специјалне врсте 
бетона.



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.

6

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.
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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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица
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датум

10

40 60

15

15

60активност у току предавања

колоквијум 1

колоквијум 2

писмени испит

Особине свежег бетона

Структура очврслог бетона. Физичко механичке особине очврслог бетона.

Видљив-архитектонски бетон

Реолошке особине очврслог бетона

Одређивање састава бетонске мешавине

Бетон високих чврстоћа

Бетон високих перформанси

Колоквијум 1 + Тешки бетони

Лакоагрегатни бетон

Микроармирани бетони

Извођење бетонских радова у екстремним условима / хладни климати / жарки климати

Водонепропусни бетони

Рециклирани бетон

Предходно напрегнути бетон

Предходно напрегнути бетон




