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Разумевање природе челика као грађевинског материјала, у циљу савладавања вештине 
пројектовања челичних конструкција које одређују архитектонику објекта и представљају 
саставни део његове естетске суштине. Упознавање са савременим приступом пројектовању 
челичних конструкција које су изложене (видљиве), тако да представљају доминантан 
аспект архитектонског објекта и у екстеријеру и у ентеријеру. Учење начела формирања 
адекватног конструктивног система у челику за објекте различитих димензија и размера. 
Савладавање основних принципа пројектовања детаља веза челичних елемената, који могу 
бити акценат у архитектонском обликовању. 

Предавања, студије случаја, индивидуална и групна истраживања, мали пројекат - дизајн и разрада 
издвојеног дела конструктивног система у челику.

Z. Marković: GRANIČNA STANJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU. Akademska 
misao, Građevinski fakultet Beograd, 2014.; 
B. Androić, D. Dujmović, I. Džeba: ČELIČNE KONSTRUKCIJE 1. IA Projektiranje, Zagreb, 2009.; 
Т. Meyer Boake. ARCHITECTURALLY EXPOSED STRUCTURAL STEEL. Birkhaeuser Verlag Gmbh, 
Basel, 2015.; 
D. Buđevac, Z. Marković, D. Čukić, D. Tošić. METALNE KONSTRUKCIJE. Građevinska knjiga, 
Beograd, 2007. 
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Кроз предавања се излажу основни принципи пројектовања конструктивних система у 
челику, за објекте различитих димензија и размера, код којих је конструкција у основи 
архитектонског израза аутора. Анализирају се релевантна достигнућа из праксе, са 
критичким освртом, уз дискусију о изложеним примерима и препорученим принципима 
пројектовања конструктивних система у челику. Обрађују се теме са тежиштем на ететици 
челичне конструкције у смислу њене укупне појаве, као и у смислу издвајања појединачних 
детаља - акцената на конструкцији. Разматрање скулпторалности челичних конструкција 
различитих размера: генерални конструктивни систем објекта, издвојени склопови 
конструктивног система објекта изложени у ентеријеру и екстеријеру, везе између 
појединачних конструктивних елемената. Челична конструкција и њени саставни делови као 
експонати у исзложбеном простору. Сагледавање детаља веза између челичних елемената и 
њихов утицај на укупни визуелни утисак о конструкцији. Позиције и удаљеност челичних 
елемената и посебно обрађених веза у ентеријеру и екстеријеру објекта у односу на 
посматрача. Посебно израђени (ливени) челични склопови, као специфични елементи 
дизајна конструкције. У интерактивном процесу, студенти решавају задатак – мали пројекат 
– са тежиштем на обликовању конструктивног система у челику за део објекта, при чему се 
посебна пажња посвећује анализи појединачних елемената конструктивног система и 
обликовању детаља веза између елемената, са циљем интеграције детаља везе у естетику 
целокупног објекта. О раду на задату тему се води расправа, дају се примедбе, савети и 
сугестије на решења и предочавају  се упутства за даљу разраду. 



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.

9

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
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Упознавање са софтверским алатом који се користи за пројектовање челичних структура.

активности у току предавања

колоквијум

интерпретација

концепт

разрада

презентација

Архитектонски изложен конструктивни систем у челику - основе и развој. Хај-тек архитектура као 
претеча савременог концепта излагања конструктивног система у челику.

Главне поставке дизајна челичних конструкција у енетријеру и екстеријеру. Позиције појединачних 
елемената и веза у простору. Ливени и посебно обликовани конструктивни еклопови.

Студије случаја конструктивних система у челику дизајнираних за излагање. Геометрија структуре. 
Преношење сила. Детаљи веза. Контакт са бетонском конструкцијом.

Конструктивни системи у челику за премошћавање већег распона. Решеткасти и оквирни системи. 
Кровне конструкције. Пешачки мостови.

Затегнути челични елементи и њихова примена. Принципи димензионисања и избор попречног пресека 
затеге.

Детаљи везе. Избор спојних средстава - завртњеви, трнови. Принципи димензионисања везе остварене 
завртњевима. Естетизација детаља везе челичних елемената.

Заваривање појединачних елемената и формирање конструктивних склопова. Естетика монолитне 
челичне структуре остварена заваривањем.

Пројектни задатак за мали пројекат. Дефинисање циљева истраживања и рада на пројекту.

Излагање концепта решења. Критички осврт и дискусија.

Разрада решења. Дефинисање геометрије и међусобног односа појединачних конструктивних 
елемената и склопова у структури.

Разрада решења. Избор попречних пресека конструктивних елемената.

Колоквијум. Презентација концептуалног решења и дискусија.

Рзарада решења. Коначно усаглашавање геометрије структуре и димензија склопова и попречних 
пресека конструктивних елемената. Дизајн везе челичних елемената.

Разрада решења. Утврђивање димензија и међусобног положаја и односа елемената везе.

Разрада решења. Финализација решења. Припрема за завршну презентацију пројекта. 




