
Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Бетонски мостови
Наставник/наставници: Радојичић Т. Владимир
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета је стицање теоријских и практичних знања за пројектовање бетонских мостова
применом БАБ-а 87 , а у циљу праћења савремених метода и препорука ФИП и АЦИ . Основе
прорачуна , материјали, трајност и заштитини слој бетона од арматуре , анализа коснтрукција ,
гранилна стања носивости и употебљивости , конструкцијски детаљи арматуре и каблова за
преднапрезање .
Исход предмета : Познавање и разумевање основних прицима пројектовања и прорачуна
конструкција и мостова . Фаза производње грађевинских елемената као и мостажа , транспорт ,
техничко технолошки показатељи. Савремена кретања у грађевинарству код нас и у свету.
Перспектива грађевинарства према научним и технолошким сазнањима и теоријама . Санација
и пројектовање грађевинских обејаката . Основни концепти научно истраживачког рада .
Садржај предмета
Теоријска настава : УВОД и принципи пројектовања и грађења мостова ,  стаички систем ,
фундирање , хидрауличка анализа овора моста , пројектовање и извођење мостова и испитивање на
пробно оптерећење .
Бетонске конструкције :УВОД и принципи пројектовања стубова , прорачун елемената напрегнутих
на савијање , носачи Т пресека и прорачун према Т силама и главним напонима затезања  .
Практична настава : Израда идејног пројекта моста , праћење фазе на изградњи моста  .
За бетонске конструкције израда задатака .

Литература : М.Тројановић , „Бетонски мостови“ ,  Београд , 1968 .
В.Радојичић , „Бетонски мостови“ , 2006 .
М.Ивковић , Т.Радојичић ,М.Аћић , „Гранична стања бетонских кнструкција , 1986 .
А.ристовски , В.Радојичић, „Збирка задатака из Бетонских конструкција“ , 2006 .
Д.Најдановић , „Бетонске конструкције“ , 1992 .
Број часова активне наставе Теоријска настава: 3 Практична настава: 2
Методе извођења наставе : Предавања уз помоћ презентационе технологије . Методске јединице
праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима из праксе .Часови вежбања
обухватају индивидуални рад студената . Студентима је доступан сајт предмета са материјалом
са предавања о објашњеним поступком за израду задатака са вежбања .
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 50
практична настава 10 усмени испт
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 10
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......



*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Метални мостови
Наставник/наставници: Мирсад Тарић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Металне конструкције 2
Циљ предмета
Упознавање са основама прорачуна и конструисања металних мостова.

Исход предмета

Студент оспособљен за основни прорачун и конструисање металних мостова.

Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развој металних мостова. Основе за израду диспозиционог решења. Железнички
мостови(коловоз и коловозни носачи, спрегови и укрућења, главни носачи). Друмски мостови
(коловозна конструкција, спрегови и укрућења, главни носачи). Спрегнути мостови (коловозна
конструкција, главни носачи). Друмски мостови са ортотропном плочом. Оптерећења
железничких, друмских и пешачких мостова према Еврокоду. Конструктивни системи
железничких, друмских и пешачких мостова – гредни мостови, оквирни мостови, лучни
мостови, мостови са косим кабловима, висећи мостови. Извођење и монтажа. Лежишта и
прелазнице. Приказ репрезентних мостова различитих конструктивних система .

Практична настава

Диспозиционо решење и конструктивно обликовање железничког моста. Диспозиционо решење
и конструктивно обликовање друмског моста. Анализа оптерећења, план монтаже и шема
лежишта друмског моста.Изборни задатак, рад у групи: детаљан прорачун друмског или
железничког моста.

Литература

1. Б.Стипанић, Д. Буђевац: "Челични мостови", Грађевинска књига, Београд, 2007. године
2. Еврокод 1: Основе прорачуна и дејства на конструкције - Део 3: Саобраћајна оптерећења
на мостовима, Грађевински факултет, Београд, 2006. године



3. М. Пржуљ: „Мостови“,Удружење „Изградња“, Београд, 2014. године
4.SRPSEN 1993-2:2012Еврокод 3 - Пројектовање челичних конструкција - Део 2:Челични мостови

5.SRPS EN 1994-2:2012 Еврокод 4 - Пројектовањеспрегнутихконструкцијаодчеликаибетона - Део
2: Општаправилаиправилазамостове

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су
одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови
вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у
малим групама. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и
објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 15

практична настава усмени испт 15

колоквијум-и 50 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство

Назив предмета: Бране
Наставник/наставници: Марјан Митић
Статус предмета: Обавезан

Број ЕСПБ:
Услов: : Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и да
ураде семинарски рад у форми контролисане самосталне активности.
Циљ предмета: Оспособљавање студената за учешће у планирању, пројектовању и управљању овим
конструкцијама.

Исход предмета: Оспособљеност студената за учешће у планирању, пројектовању и управљању овим
конструкцијама.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод у хидротехничке конструкције(ХК), особености и пројектовање ХК. Акумулације: намена,
основни појмови. Особености и поделе ХК. Подлоге за пројектовање. Материјали за грађење.
Оштећења и рушења ХК. Осматрање ХК. Бране и пратећи објекти. Основни типови и диспозиције.
Евакуација великих вода у погону и за време грађења. Гравитационе бетонске бране(ГББ): особености
и основне поставке. Филтрација у темељима. Анализа оптерећења ГББ и комбинације оптерећења.
Прорачуни стабилности и померања. Димензионисање и обликовање ГББ. Утицаји од температуре.
ГББ од ваљаног бетона. Лучне бране: особености и оптерећења. Остали типови бетонских брана.
Камене бране: особености и основне поставке. Насуте бране(НБ): особености и основне поставке.
Анализа оптерећења. Филтрација код насутих брана. Стабилност НБ. Преливне бране и уставе на њима.
Водозахвати. Остали хидротехнички објекти.

Практична настава
Израда семинарског рада. Израда 2 графичка рада.

Литература
1. П. Петровић, Хидротехничке конструкције (Први, Други и Трећи део).

2. В. Марковић, Предавања из предмета: Бране и Конструкције у хидротехници, ГАФ Ниш

3. Љ. Савић, Увод у хидротехничке грађевине

5. Љ. Савић и сарадници:Хидрософт-монографија за хидраулички прорачун хидротехничких грађевина

Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе: Предавања: видео бим (Microsoft Power Point), аудиторно криз предавања и
консултације. Бежбе: консултације и самостални рад студената на часу кроз израду елабората.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава / усмени испт 10

колоквијум-и 30 .......... /

семинар-и 20 /

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,



усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Санација , реконструкција и одржавање бет.конструкција у високоградњи
Наставник/наставници: Радојичић Т. Владимир
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета је упознавање студената за потребама засанацију и реконструкцију конструкција
као и начина на који се врши санација ојачање и одржавање армирано бетонских конструкција .
Исход предмета : Оспособљеност судената да самостално примењују стечена знања из овог
предмета као што је прорачун , ојачавање и санација конструкција од бетона .
Садржај предмета
Теоријска настава : Разлози због којих долази до санације или ојачање АБ коснтрукција . Санација
оштећених АБ елемената и конструкција . Материјали погодни за санацију . Ојачање линијских
елемената напрегнутих на савијање и Т силе . Ојачање површинских елемената и елемената настали
изменом статичког система или напонског стања . Ојачање или санација претходним напрезањем .
Извођење радова на санацији и ојачању коснтрукција . Значај одржавања АБ коснтрукција . Израда
програма одржавања .
Практична настава : Рачунске бежбе .

Литература : Бетон и армирани бетон према БАБ-у 87 , Том 2 , група аутора , Грађевинска књига
, Београд , 1995 .
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе : Предавања уз помоћ презентационе технологије . Методске јединице
праћене су одговарајућим описним или рачунским примерима из праксе .Часови вежбања
обухватају индивидуални рад студената . Студентима је доступан сајт предмета са материјалом
са предавања о објашњеним поступком за израду задатака са вежбања .
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 20 ..........

семинар-и 15
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......

*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Санација, рекнострукција и одржавање дрвених и зиданих конструкција у
грађевинаству
Наставник/наставници: Мирсад Тарић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Дрвене и зидане конструкције
Циљ предмета

Упознавање студената са основним узроцима оштећења дрених и зиданих конструкција,
класификације оштећења. Принципи, материјали и технике за конструкцијску санацију и
заштиту.

Исход предмета

Оспособљеност студената да самостално примењују стечена знања при санацији и
реконструкцији дрвених и зиданих конструкција.

Садржај предмета
Теоријска настава
Узроци и облици оштећења зиданих и дрвених конструкција. Примери оштећених објеката,

карактеристична оштећења, процена стања. Класификација оштећења и узрока - пожари,
земљотреси, експлозије, преоптерећења, неравномерна слегања, влага, биолошки утицаји,
хемијски утицаји, механички утицаји и др. Методе и технике идентификације и
квантификације оштећења. Методе, материјали и технике санације и заштите. Санација и
заштита објеката културног наслеђа.

Практична настава
Израда семинарског рада који подразумева пројекат санације и реконструкције за конкретан
оштећени објекат, или израда елабората за одржавање неког објекта са зиданом или дрвеном
конструкцијом.

Литература

М. Гојковић, Б. Стевановић, М. Комненовић, С. Кузмановић, Д. Стојић: Дрвене конструкције -
јус стандарди, прописи, Еврокод 5, табеле, бројни примери, ГФ Београд (Timber structures (in
Serbian)).
М. Мурављов, Б. Стевановић: Зидане и дрвене конструкције зграда, ГФ Београд (Masonry and
timber buildings (in Serbian)).
М. Гојковић: Дрвене конструкције, Научна књига, Београд (Timber structures (in Serbian)).



М. Димитријевић: Статичко конструктивни проблеми у заштити градитељског наслеђа, АФ
Београд (Structural problems in protecting architectural heritage(in Serbian)).

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације. Практична настава се
изводи аудиторно кроз вежбе и упутства за израду самосталног (семинарског) рада. Обилазак
оштећених објеката и објеката културне баштине на којима су спроведени санациони радови.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит

практична настава усмени испт 40

колоквијум-и ..........

семинар-и 60
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Лаке металне конструкције
Наставник/наставници: Мирсад Тарић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Металне конструкције 2
Циљ предмета

Упознавање са основама прорачуна и конструисања челичних конструкција од хладно
обликованих профила и конструкција од алуминијумских легура.

Исход предмета

Студент оспособљен за прорачун и конструисање конструкција од хладно обликованих профила
и конструкција од алуминијумских легура.

Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са програмом и организацијом рада на предмету. Примена хладно обликованих
профила и лимова у зградарству. Основна својства. Производња и палета производа добијених
хладним обликовањем.Утицај хладног обликовања на механичка својства материјала. Врсте
челика за хладно обликовање.Ефективна ширина неукрућених и укрућених и делова попречног
пресека (ножице и ребра). Прорачун карактеристика ефективног попречног пресека.Центрично
притиснути елементи отвореног попречног пресека. Извијање (флексионо, торзионо и торзионо-
флексионо). Дисторзија попречног пресека.Елементи оптерећени на савијање. Момент
носивости. Носивост на дејство смичуће силе. Интеркција савијања и смицања. Бочно-торзионо
извијање.Рожњаче и фасадне ригле од хладно обликованих профила (специфичности прорачуна
и правила за консруисање). Спојна средства код конструкција од хладно обликованих
профила.Примена конструкција од алуминијумских легура у грађевинарству. Производња и
врсте производа. Механичка својства алуминијумских легура.Специфичности конструисања и
спајања елемената конструкција од алуминијумских легура.Аксијално оптерећени елементи
(затезање и притисак).Извијање притиснутих елемената. Губитак локалне стабилности делова
попречног пресека. Елементи оптерећени на савијање - носачи.Ексцентично притиснути
елементи.

Практична настава

Нумерички задатци који се обрађују на вежбама у потпуности прате програм предавања.

Литература

1. Д. Буђевац, З.Марковић, Д. Чукић, Д. Тошић "Металне конструкције", Грађевинска књига
("Metal structures", Civil engineering book), Београд, 2007. године



2. Еврокод 3: Прорачун челичних конструкција - Део 1-3: Хладно обликовани танкозидни
елементи и лимови (Eurocode 3: Design of steel structures – Part 1-3: General rules —Supplementary
rules for cold-formed members and sheeting, CEN, ), Грађевински факултет, Београд, 2006. године
3. Еврокод 9: Прорачун конструкција од алуминијума - Део 1-1: Основе прорачуна и правила за
зграде (Eurocode 9: Design ofaluminium structures —Part 1-1: General structural rules,
CEN), Грађевински факултет, Београд, 2006. године

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе

Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су
одговарајућим описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови
вежбања почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално или у
малим групама. Студентима је доступан сајт предмета са материјалом са предавања и
објашњеним поступком за решавање задатака на вежбама.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит 15

практична настава усмени испт 15

колоквијум-и 50 ..........

семинар-и 20
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Конструкције
Врста и ниво студија Мастер академске студије
Назив предмета Механика стена и подземне конструкције
Наставник (за предавања) Зоран Бонић
Наставник/сарадник (за вежбе) Предраг Митковић
Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ 5 Статус предмета
(обавезни/изборни) изборни

Услов
Циљ предмета Упознавање студената са основама  механике стена, пројектовања подземник

конструкција, анализе оптерећења, начина прорачуна конструкција и њиховог
извођења.

Исход
предмета

Оспособљеност студената да самостално примењују стечена знања при
пројектовању и извођењу подземних конструкција.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Механичке, физичке и реолошке особине стене као материјала који чини
средину у којој се изводе подземни објекти. Упознавање са методама
прорачуна и анализама оптерећења на подземне објекте. Приказ савремених
технологија грађења подземних објеката.

Практична
настава

Самосталан рад студената у облику израде пројектног задатка једног
саобраћајног или хидротехничког тунела. Израда два колоквијума.

Литература

1 Д. Дивац, В. Јовановић, Подземне конструкције (скрипта). Грађевински факултет, Београд,
2001.

2 Бранислав Поповић, Тунели. Грађевинска књига, Београд, 1984.
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавањ
а Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

2 2
Методе
извођења
наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације. Практична
настава се изводи аудиторно кроз вежбе-израду бројних примера, консултације и
самостални рад студената кроз израду домаћих задатака.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе поена Завршни испит поена
активност у току
предавања

10 писмени испит 30

практична настава усмени испит 40
колоквијуми 20
семинари



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинарство - конструкције
Назив предмета: Анализа конструкција на динамичка оптерећења
Наставник/наставници: Лидија Бабић
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Стицање знања из анализе конструкција изложених дејству вибрација од саобраћаја, удара, ветра,
људи и сл.
Исход предмета
Оспособљеност за анализу утицаја вибрација на објекте у грађевинарству применом динамичке анализе
у временском и фреквентном домену.

Садржај предмета
Теоријска настава
Извори вибрација и дејство вибрација на конструкције. Динамичка анализа у временском и
фреквентном домену. Континуални модели. Fourier-ова трансформација. Метода спектралних
елемената. Интеракције тла и објекта. Дискретни модели са једним и више степени слободе.
Вибрације изазване дејством људи. Примена апликативног софтвера.

Практична настава
Вежбе прате материју са предавања кроз одговарајуће примере.

Литература
1. Kappos A. J. Dynamic Loading and Design of Structures, CRC Pres, 2019
2. Бабић, Р., Анализа сигнала 1, Академска мисао, Београд, 2000
3. Бабић, Р., Анализа сигнала 1, Методичка збирка решених задатака, Академска мисао, Београд,

2000
4. Kausel,.E., Advanced Structural Dynamics, Massachusetts Institute of Technology, 2017
5. Чаушевић,М., Динамика конструкција - дискретни сустави, Школска књига Загреб, 2005
6. Doyle,J.F. Wave propagation in structures, Wave Propagation in Structures: Spectral Analysis Using

Fast Discrete Fourier Transforms, Springer-Verlag, New York, 1997
7. Nefovska-Danilovic M, Petronijevic M, Savija B (2013) Traffic-induced vibrations of frame

structures, Canadian Journal of Civil Engineering, 40(2), pp. 158-171.
8. Петронијевић,M., Günther Schmid, Методе линеарне динамичке анализе система тло-објекат,

ИЗГРАДЊА 62 (2008) 12, 541-554
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Класичних предавања уз примену презентационих технологија. Рад у рачунарском центру

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 30
предметни пројекат 20 усмени испт 40
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Специјална поглавља бетонских конструкција
Наставник/наставници: Александар М. Ристовски
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета

Упознавање са основним елементима диспозиције специјалних конструкција. Најважнија оптерећења и
прорачунски модели. Проблеми при извођењу. Битни конструкцијски детаљи. Упознавање са
напредним и нестандардним прорачунима бетонских конструкција.
Исход предмета

Стицање општих знања о конципирању носећих конструкција специјалних објеката и начинима
њиховог прорачуна. Стицање општих и практичних знања о спровођењу сложенијих прорачуна у
домену граничних стања носивости и употребљивости.
Садржај предмета
Теоријска настава
Курс има две веће целине. Прва целина обухвата проблеме пројектовања специјалних бетонских
конструкција (конструкција које се не класификују као зграде). Друга целина обухвата основе
нелинеарних прорачуна бетонских конструкција у домену граничних стања носивости и доказивање
граничних стања употребљивости прорачуном.
Практична настава
Израда нумеричких примера прорачуна или доказивања граничних стања армиранобетонских
конструкција. Самосталан рад студената у облику израде домаћих задатака.

Литература
1. Ж. Радосављевић, Д. Бајић: Армирани бетон 3, Београд, 1989.
2. З. Брујић: Бетонске конструкције инжењерских објеката - скрипта, Нови сад, 2018.
3. Д. Најдановић: Модели прорачуна армиранобетонских носача у областима смицања и
дисконтинуитета, Београд, 2001.
4. СРПС ЕН 1998-1-1:2015: Еврокод 8 – Пројектовање сеизмички отпорних конструкција – Део 1:
Општа правила, сеизмичка дејства и правила за зграде, Београд: Институт за стандардизацију Србије.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације. Практична настава се изводи
аудиторно кроз вежбе-израду бројних примера, консултације и самостални рад студената кроз израду
домаћих задатака.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

колоквијум-и 15 писмени испит 40
семинар-и 30 усмени испит 15



Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Претходно напрегнуте бетонске конструкције
Наставник/наставници: Александар М. Ристовски
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета

Упознавање са основама теорије прорачуна и конструисања и извођења претходно напрегнутих
бетонских конструкција.
Исход предмета

Оспособљеност студената да самостално примењују знања из прорачуна, конструисања и извођења
претходно напрегнутих елемената и конструкција.
Садржај предмета
Теоријска настава
Механичке, физичке и реолошке особине основних материјала. Уношење силе претходног напрезања,
системи за преднапрезање, губици силе преднапрезања. Поступци прорачуна попречних пресека,
еквивалентно оптерећење каблова. Елементи преднапрегнутих бетонских конструкција: прорачун и
конструисање. Статички неодређени носачи.
Практична настава
Израда бројних примера прорачуна елемената конструкција од преднапрегнутог бетона, примери
прорачуна напона, прслина и деформација преднапрегнутих елемената. Самосталан рад студената у
облику израде домаћих задатака.

Литература
1. М. Ђурђевић: Претходно напрегнути бетон, Београд, 2008.

2. СРПС ЕН 1992-1-1:2015: Еврокод 2 – Пројектовање бетонских конструкција – Део 1-1: Општа
правила и правила за зграде, Београд: Институт за стандардизацију Србије.
3. FIB, 2013. fib Model Code for Concrete Structures 2010, International Federation for Structural Concrete,
Lausanne.

4. В. Алендар: Претходно напрегнути бетон – материјали за наставу, Грађевински факултет
Универзитета у Београду, 2003.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације. Практична настава се изводи
аудиторно кроз вежбе-израду бројних примера, консултације и самостални рад студената кроз израду
домаћих задатака.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
колоквијум-и 10 писмени испит 40
семинар-и 20 усмени испит 30



Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Примена рачунара у пројектовању конструкција – напредни курс
Наставник/наставници: Александар М. Ристовски
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета

Стицање теоријског и практичног знања при моделирању материјала и конструкција које се примењују
у грађевинском конструктертву.
Исход предмета

Стечено знање треба да омогући студентима препознавање конструктивних система и реално
моделирање материјала и конструкција. Коришћење софтверских пакета за статичку и динамичку
анализу конструкција.
Садржај предмета
Теоријска настава
Опште о моделирању конструкција, шта се све и како може моделирати у грађевинском
конструктерству. Гранични услови, локални и глобални координатни системи. Моделирање различитих
стандардних и нестандардних, статичких и динамичких дејстава. Моделирање линијских и
површинских елемената, усвајање коначних елемената и формирање мреже. Моделирање
армиранобетонских, металних, претходно напрегнутих и спрегнутих конструкција. Моделирање
темеља и елемената на еластичној подлози.
Практична настава
Вежбе у потпуности прате предавања, програм вежби је идентичан програму предавања.

Литература
1. A.V. Perelmuter, V.I. Slivker: NumericalStructuralAnalysis – Methods, ModelsandPitfalls, Springer-Verlag
Berling Heidelbert 2003.

2. Iain A. MacLeod: Modern Structural Analysis – Modelling porcess and guidance, Thomas Telford
Publishing, London 2005.

3. Radimpex: Tower 8, Програм за статичку и динамичку анализу конструкција, упутство за рад са
програмом.
4. Radimpex: ArmCAD 6, Програм за израду детаља армирања, упутство за рад са програмом.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
На предавањима се студенти упознају са могућностима примене рачунара и проблемима на са којима
ће се суочити у практичној примени. У оквиру вежби, у рачунарској учионици се сваки кандидат
суочава са проблемима у практичној примени рачунара.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
семинар-и 65 писмени испит 35



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Конструкције
Врста и ниво студија Мастер академске студије

Назив Стручна пракса
Наставник задужен за стручну
праксу Мирсад Тарић

Број ЕСПБ 3 Статус (обавезни/изборни) обавезни

Услов
Циљ

Развој способности студента за практичну примену знања стечених на
студијама из области грађевинарства и упознавање са процесима планирања,
пројектовања и изградње грађевинских објеката високоградње у грађевинским
предузећима и другим организацијама са делатностима везаним за
грађевинарство.

Очекивани
исходи Кроз стручну праксу студент се оспособљава за тимски рад на пројектовању,

извођењу и одржавању конструкција грађевинских објеката у свакодневној
пракси.

Садржај стручне праксе

Стручна пракса у трајању од две недеље подразумева упознавање студента са принципима
организовања предузећа, задацима појединих служби, израдом конкретног дела пројектне
документације или извођења појединих радова на градилишту. Ова пракса обавља се у
предузећима одговарајуће струке у оквиру грађевинарства.

Методе извођења

Студент добија упут за обављање стручне праксе од студентске службе. Присуство студента у
организацији у коју је упућен је обавезно, уз поштовање плана рада добијеног од особља
задуженог за студенте на пракси. Особље задужено за студенте прати присуство студента и на
крају даје оцену његовог ангажовања на пракси. Током праксе студент пише дневник који по
завршетку праксе предаје секретару катедре. Дневник прегледа наставник задужен за праксу.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Оцена стручне праксе је описна и не улази у просек студирања.



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Конструкције
Врста и ниво студија Мастер академске студије

Назив предмета Студијски истраживачки рад на теоријским
основама мастер рада

Наставник (за предавања) Сви наставници
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ 12 Статус предмета
(обавезни/изборни) обавезни

Услов
Циљ
предмета

Циљ студијског истраживачког рада је припрема студента за израду завршног
дипломског рада кроз израду семинарског рада (есеја) на тему из изабране уже
области грађевинарства из које студент треба да ради дипломски рад. Циљ ове
активности студента је сагледавање стања у изабраној ужој области и дефинисање
конкретног садржаја дипломског рада.

Исход
предмета

Урађен семинарски рад (есеј) на тему из изабране уже области грађевинарства из
које студент треба да ради дипломски рад и прецизно формулисана тема (пријава)
дипломског рада. Оспособљавање студента за самостално коришћење литературе,
идентификацију проблема и понуђених решења.

Садржај предмета
Студент израђује семинарски рад (есеј) на изабрану тему који садржи преглед литературе из
изабране области, идентификацију проблема који се решава, опис метода за решавање
проблема, закључке и предлог садржаја дипломског рада. У зависности од теме, део студијског
истраживачког рада може се обавити на терену или у лабораторији.
Литература

1 Научне и стручне монографије, уџбеничка литература, научни и стручни часописи, зборници
радова са конференција, итд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

20
Методе
извођења
наставе

Самосталан рад студента на изради семинарског рада (есеја) уз консултације са
изабраним наставником (ментором за дипломски рад). Ментор даје упутства
студенту, упућује га на одређену литературу и усмерава га у циљу израде
квалитетног есеја и дипломског рада. Поред консултација са ментором, студент
може обављати консултације и са другим наставницима или стручњацима из друих
институција и предузећа које се баве проблематиком из области теме рада. По
потреби, могу се спровести теренска или лабораторијска истраживања. Завршени
есеј студент предаје наставнику на прегледање и оцену. По успешном завршетку
овог предмета студент пријављује дипломски рад са предложеном темом.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе поена Завршни испит поена
активне
консултације са
ментором

15 позитивно оцењен есеј 55

активне
консултације са
другим стручњацима

15

оцена коришћења
литературе

15



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Конструкције
Врста и ниво студија Мастер академске студије
Назив предмета Мастер рад
Наставник (за предавања) Сви наставници
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ 15 Статус предмета
(обавезни/изборни) обавезни

Услов положени сви испити студијског програма и обављена стручна пракса
Циљ предмета Циљ израде и одбране дипломског рада је оспособљавање студента за

самостално решавање актуелних инжењерских задатака на нивоу генералног
или идејног пројекта, односно за самосталну обраду истраживачке теме која је
од непосредног значаја за обављање послова за које се студент образује. Кроз
израду дипломског рада студент треба да покаже знања из различитих области
стечена током студија, као и да развије способност за сагледавање сложених
проблема грађевинарства, аналитички приступ њиховом решавању и примену
знања стечених током студија. Кроз научно-истраживачке теме студент се
упознаје са методама научног рада, коришћењем литературе и принципима
математичког моделирања природних и техничких система.

Исход
предмета

Дипломски рад који представља израду идејног пројекта конструкције
конкретног објекта грађевинске струке, или научни рад у коме се користе
претходна и стичу нова знања из области теорије конструкција и примењују на
решавање конкретних инжењерских проблема.

Садржај предмета
Дипломски рад који представља израду идејног пројекта конструције конкретног објекта по
садржини обухвата целокупну анализу конструкцијског система са одговарајућим прорачунима,
док се графички обрађује низ детаља за извођење. Такође обухвата и потребне техничке описе и
спецификације. Дипломски задатак који представља научни рад студента подразумева анализу
задатог проблема применом готових софтверских решења или израдом сопствених програма и
проверу валидности резултата на примерима из литературе.
Методе
извођења
наставе

Студент самостално припрема дипломски рад уз консултације са ментором.
Завршен рад студент предаје студентској служби, а потом приступа одбрани рада
пред комисијом од три наставника коју одређује катедра.

Оцена знања (максимални број поена 100)
oцена рада 60 oдбрана рада 40



Студијски програм/студијски програми : Грађевинско инжењерство
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Менаџмент грађевинских предузећа
Наставник (Име, средње слово, презиме): Велимир Р Дутина
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета Стечена основна знања из менаџмента грађевинских предузећа омогући ће студентима да
се после завршетка студија успешно укључе у праксу пословања и руковођења свим врстама грађевинских
предузећа.
Исход предмета
Стечена основна знања из менаџмента грађевинских предузећа омогући ће студентима да се после
завршетка студија успешно укључе у праксу пословања и руковођења свим врстама грађевинских предузећа.
Садржај предмета
Предавања: Основни појмови из теорије система и управљивих система. Грађевинско предузеће као

управљиви систем. Визија, мисија и циљеви предузећа. Дефиниција и подела предузећа. Оснивање
предузећа. Облици и власничка структура предузећа (привредно друштво, друштво капитала, јавно
предузеће, холдинг предузеће, облици повезивања предузећа). Везе предузећа са органима државне
управе и локалне самоуправе и другим институцијама и организацијама. Органи предузећа. Функције
предузећа (производња и припрема, маркетинг, уговарање послова, истраживање и развој, планирање и
контрола, финансије, рачуноводсто, књиговодство, правно-административна и кадровска служба, функција
квалитета, информациони и комуникациони систем). Организациона структура предузећа. Пословне
јединице (градње, градилишта, производни погони, представништва). Рачуноводствени стандарди.
Финансијски менаџмент. Показатељи пословног успеха (биланс стања, биланс успеха), ревизија
рачуноводствених података. SWOT анализа. Benchmarking.

Вежбе: Решавање конкретних задатака из проблематике изложене на предавањима са дискусијом.  Решене
задатке и разматране проблеме на вежбања студенти ће комплетирати у виду елабората, односно
семинарског рада.

Литература
Дутина, В., Менаџмент грађевинских предузећа, ФТН, Косовска митровица, 2006.

Ивковић, Б., Поповић, Ж., Управљање пројектима, Грађевинска књига, Београд, 2006.

Прашчевић, Ж. Основи системског инжењерства, Грађевински факултет, Београд, 2008.

Број часова активне наставе Остали часови

-
Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе:
-

Студијски истраживачки рад:
-

Методе извођења наставе
Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су одговарајућим
описним или рачунским примерима или реалним примерима из праксе. Часови вежбања почињу кратким
објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално. На појединим часовим вежбања се води
расправа о разматраној методској јединици.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит (60)
практична настава усмени испт 30
колоквијум-и 2x20 ..........
елаборат 20



Табела 5.2. Спецификација предмета
Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Технологија грађења 2
Наставник/наставници: Љубо Марковић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ студијског премета је да се студенти - будући грађевински инжењери упознају са
специјалним технологијама извођења грађевинских радова, односно начином на који се радови изводе
на градилишту. Упознавање најразличитијих технологија грађења, код нас и у свету, доприноси брзој
апликацији знања на терену и сналажењу у процесу градње. Преко бројних слајдова, филмова и
осталих доступних начина презентације, узимајући у обзир и живу реч предавача, студенти бивају
веома добро информисани, упућени на литературу, проверавани кроз самостални рад и испите и одлазе
сигурни у себе.
Исход предмета
По завршетку теоријског и практичног дела, студенти су оспособљени  за примену стеченог знања у
инжењерској пракси, у области најважнијих технологија грађења и производних процеса којима се
реализују грађевински радови на изради конструкција. Оспособљени су за анализу претходно
пројектованих технологија грађења, сагледавање њихових најважнијих технолошких карактеристика,
вредновање тих варијантних решења и избор најподесније технологије извођења појединих врста
радова код реализацијепостављених задатка.
Садржај предмета
Теоријска настава
На предавањима се излаже теоријски део градива у виду презентација појединих методских
јединица.Теоријска настава обухвата: Специјалне технологије за земљане радове (шипови, подграде,
подбушивање, гео синтетички материјали); Бетонски радови (бетонирање на високим температурама,
бетонирање у условима пермафроста); Mетода TOP – DOWN; Савремене оплате, велкоповршинске
преносне оплате; Савремене скеле; Индустријализација, префабрикација; Тешки монтажни системи:
ћелијски, панелни; Скелетни системи; Методе монтирања и детаљи веза: стубова, греда, лукова,
рамова, решетки; Лаки монтажни системи: дрвене и металне хале; Савремени покривачи и облоге.
Практична настава
Практична настава прати методске јединице изложене у теориској настави.  Ради лакшег разумевања и
усвајања градива студентима се презентују примери и студије случаја из праксе. У практичној настави
подстиче се активније учешће студената.
Литература

1. Тривунић, М., Матијевић, З.:Технологија и организација грађења,2006, Едиција техничке
науке - уџбеници, ФТН,  Нови Сад.

2. Ћировић,Г., Митровић,С. Технологија грађења, Висока грађевинско-геодетска школа Београд
2014.

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се реализује кроз предавања у виду презентација појединих методских јединица и вежби које
студент самостално ради на часу уз консултације са асистентом. Студенти,  на основу добијених
информација, решавају постављене задатке и добијају теме за семинарске радове које јавно презентују
на последњем часу који је по распореду предвиђен за практичну наставу. У току семестра, студенти
раде и колоквијум. Редовно похађање наставе, урађени и позитивно оцењени колоквијум и семинарски
рад је услов за излазак на испит. Испит обухвата целокупно градиво изложено у току семестра и
полаже се писмено. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби, колоквијума,
семинарског рада,  и писменог дела испита.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт
колоквијум 30 ..........
семинарски 30



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ – ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Електротехничко и рачунарско инжењерство, ОАС
Назив предмета: Програмске технике у базама података
Наставник/наставници: Драган Стевић
Статус предмета: Обавезни
Број ЕСПБ: 5

Услов:
Циљ предмета: упознавање са структуром савремених база података, овладавање креирањем,
имплементацијом, коришћењем и одржавањем базе података
Исход предмета Кроз наставу и вежбе, студенти ће стећи основна знања и бити у могућности да сами
моделују, креирају, имплементирају, претражују и одржавају релационе базе података.
Садржај предмета
Теоријска настава
Функционалности система за управљање базама података (СУБП), типови СУБП-а, ЕР модел шеме базе
података, интегритет ентитета, референцијални интегритет, постављање ограничења,  нормализација.
Релациона алгебра, језици за опис (DDL) и манипулисање (DML) подацима и постављање упита (QL).
Креирање простих упита, агрегирање података, подупити.. Физичка грађа базе података, упис и читање,
индексне структуре и приступи.
Практична настава
Креирање табела, креирање колона, креирање веза, креирање ограничења, креирање кључева (примарних
и јединствених) и индекса, креирање простијих и сложенијих (са подупитима и спојевима) SQL упита,
креирање view-овa, креирање и подешавање простих образаца (форми) и комуницирање са базом
података, креирање и подешавање упита за генерисање простих и агрегираних извештаја.
Литература

1. Синиша Илић, Слободан Обрадовић, SQL-Структуирани упитни језик у савременим системима за
управљање базама података, Факултет техничких наука у К. Митровици, 2012.

2. Б. Лазаревић, З. Марјановић, Н. Аничић, С. Бабарогић: Базе података, Универзитет у Београду,
ФОН, Београд 2006

3. S. Sumathi, S. Sumathi: Fundamentals of Relational Database Management Systems, Springer-Verlag
Berlin Heidelberg 2007

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2

Методе извођења наставе
Настава се води у облику предавања, аудиторних и рачунарских вежби (у рачунарској лабораторији) и
консултација.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања писмени испит
практична настава усмени испит 30
колоквијум-и 70 ..........
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Студијски програм : Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Вредновање грађевинских објеката
Наставник/наставници: Велимир Дутина
Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета Упознавање студената са сврхама и методама вредновања грађевинских објеката и њихово
оспособљавање да самостално врше процене вредности грађевинских објеката

Исход предмета Студенти ће бити оспособљени да изврше процену вредности грађевинског објекта
применом више метода и да донесу коначни суд о њиховој вредности

Садржај предмета
Теоријска настава Сврхе процене вредности. Поделе метода вредновања. Дефиниција ''тржишне
вредности'' Основни приступи одређивању тржишне вредности. Фактори који утичу на формирање
вредности. Нетржишна вредновања. Амортизована вредност замене. Специјална вредност. Основни
параметри за одређивање вредности методом упоређивања. Процене базиране на трошковном моделу.
Метода капитализације прихода. Садржај извештаја о вредновању.
Практична настава: Вежбе: Израда више примера појединих процена вредности. Самосталан рад
студената у облику израде домаћег задатка – семинарског рада процене вредности једног грађевинског
објекта. Израда једног колоквијума.

Литература
1. Ивковић Бранислав, Поповић Жељко: ''Управљање пројектима у грађевинарству'' , треће измењено и

допуњено издање, Грађевинска књига, 2005. Београд.
2. International Valuation Standards Sixth Edition 2003.

3. Међународни рачуноводствени стандарди

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације. Практична настава се изводи кроз
вежбе, консултације и самостални рад студената на изради семинарског рада.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 40

практична настава усмени испт 30

колоквијум-и 40 ..........

семинар-и 20

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени
испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Операциона истраживања
Наставник/наставници: Миљан Ковачевић

Статус предмета: Обавезни

Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
У овом предмету студенти ће бити упознати са статистичким методама у ОИ и методама
вишекритеријумске оптимизације и вишекритеријумског рангирања и њиховом применом у доношењу
одлука и решавању проблема из области грађевинарства.

Исход предмета
Савладане методе операционих истраживања и вишекритеријумске оптимизације и оспособљеност
студената за њихову примену у другим предметима студија и касније у инжењерској пракси.

Садржај предмета
Предавања: Случајни процеси. Метода Монте Карло.Ланци Маркова са дискретним и са континуалним
временом. Поасонови процеси. Редови чекања. Увод у вишекритеријумско одлучивање и теорију игара.
Задатак вишекритеријумске оптимизације (ВО). Методе вишекритеријумске оптимизације (симплекс
метода, лексикографска метода, метода PROMETEE, метода ELECTRE, метода PROTRADE).
Компромисно програмирање. Релација метода доносилац одлуке. Динамичко компромисно
одлучивање. Метода са референтном тачком. Компромисно рангирање. Метода VIKOR и програмски
пакет VIKOR. Примене ВО у водопривредним системима, планирању саобраћајница, менаџменту и
технолији грађења, избору и селекцији пројеката и пројектних решења.
Вежбе:
ешавање задатака и израда семинарског рада из грађевинарства уз савладавање одговарајућих
рачунарских програма. Решене задатке и семинарски рад студенти ће комплетирати у виду елабората.

Литература
1. Оприцовић, С., (1998), Вишекритеријумска оптимизација система у грађевинарству, Грађевински
факултет, Београд
2. Оприцовић, С., (1992), Оптимизација система, Наука и Грађевински факултет, Београд
3. Петрић, Ј. (1989), Операциона истраживања, Научна књига, Београд

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су
одговарајућим описним или рачунским примеримаили реалним примерима из праксе. Часови вежбања
почињу кратким објашњењима, а потом студенти раде задатке индивидуално: Вежбања ће се одвијати
углавном у рачунарској учионици како би се студенти оспособили за коришћење постојећих
рачунарских програма и за узраду једноставнијих програма.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе 60 Завршни испит 40

активност у току предавања 10 писмени испит 20

практична настава усмени испт 20

колоквијум-и 20 ..........



семинар-и 30

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Грађевински менаџмент
Врста и ниво студија Основне академске студије
Назив предмета Енергетски менаџмент
Наставник (за предавања) Косановић М. Саја
Наставник/сарадник (за вежбе) Стаменковић Г. Марија
Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ 5 Статус предмета
(обавезни/изборни) изборни

Услов
Циљ
предмета

Стицање потребног знања за пројектовање и изградњу енергетски ефикасних
грађевинских објеката. Упознавање студената са актуелним прописима и методама
прорачуна из области енергетске ефикасности зграда.

Исход
предмета

Стечено знање студенти ће користити за енергетску сертификацију грађевинских
објеката и биће оспособљени за анализу урбанистичких и биоклиматских аспеката
енергетске ефикасности објеката. Кандидати ће савладати методологију и методе
прорачуна потребне енергије за грејање и хлађење грађевинских објеката,
превасходно зграда, као и методе прорачуна емисије СО2.

Садржај предмета
Теоријска
настава

Директиве ЕУ (ЕPBD из 2002. и 2010. г.). Искуства европских земаља.
Арихитектонско-урбанистички аспекти енергетске ефикасности грађевинских
објеката: одабир локације, оријентација објекта, утицај ветра, зеленила
(биоклиматска архитектура). Енергетски добици: Тромб-Мишелов зид, светларници.
Елементи грађевинске физике. Основни закони термодинамике. Провођење
топлоте у телима. Методологија прорачуна потребне енергије за грејање и хлађење
(SRPS ЕN ISO 13790). Примери прорачуна за карактеристичне објекте. Пример
израде Елабората енергетске ефикасности за карактеристичан објекат. Пример
израде пасоша енергетске ефикасности карактеристичног новог или постојећег
објекта.

Практична
настава

Вежбе прате материју са предавања кроз изабране примере.

Литература

1 Д. Шумарац, М.Тодоровић, М. Ђуровић-Петровић. Н. Тришовић: Energy efficiency of residential
buildings in Serbia, Thermal Science Vol.14, pp.97-113, 2010

2 Д. Шумарац: Енергeтска ефикасност зграда, Грађевински факултет, Београд, 2005
Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови
2 2
Методе
извођења
наставе

Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације. Практична
настава се изводи кроз вежбе, консултације и самостални рад студената на изради
семинарског рада.
Испит (који обухвата цело градиво) се састоји из три домаћа задатка (рада),
семинарског рада (колоквијума) који представља Елаборат енергетске
ефикасности задатог објекта и завршног испита. Студенти који не положе усмени
део испита преко домаћих задатака и колоквијума, полажу усмени део у испитним
роковима. Оцена испита се формира на основу похађања предавања и вежби,
оцене из домаћих радова и успеха на колоквијумима, тј. испиту.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току
предавања

10 писмени испит

практична настава усмени испит 60
колоквијуми
семинари 30



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство
Назив предмета: Маркетинг у грађевинарству
Наставник/наставници: Љубо Марковић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 5
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ студијског премета је упознавање студената са основним појмовима и методама
маркетинга у грађевинарству. Студенти ће бити упознати са специфичностима маркетинга у
грађевинарству које проистичу из специфичности грађевинске индустрије и реализације грађевинских
пројеката. Познавање проблема и специфичностима грађевинарства и његовог маркетинга, које се
морају узимати у обзир у тендерским процедурама, омогућиће студентима да, за грађевинска предузећа
и корпорације  у којима раде као будући грађевински инжењери, сагледавају и добијају послове на
домаћем и страном тржишту на лицитацијама у условима често оштре и неповољне конкуренције.
Исход предмета
По завршетку теоријског и практичног дела, студенти су оспособљени да разумеју карактеристике
маркетинга, да изврше основну анализу тржишта у грађевинарству, да анализирају стање понуде,
потражње и конкуренције и да разумеју утицај маркетинга на успешност инвестиционих пројеката.
Студенти стечена знања могу директно да примењују у инжењерској пракси.
Садржај предмета
Теоријска настава
На предавањима се излаже теоријски део градива у виду презентација појединих методских
јединица.Теоријска настава обухвата: Увод - Појам и значај маркетинга; Грађевинарство  и  маркетинг;
Стратегија маркетинга; Анализа окружења; Истраживање тржишта; SWOT анализа; Концепт маркетинг
микса; Процес управљања маркетингом; Маркетинг информациони системи; Етика и култура у
маркетингу; Систем управљања квалитетом и маркетинг; Грађевинарство и међународни маркетинг;
Улога и значај бенчмаркинга у маркетингу.
Практична настава
Практична настава прати методске јединице изложене у теориској настави.  Ради лакшег разумевања и
усвајања градива студентима се презентују примери и студије случаја из праксе. Студенти, на основу
добијених информација (предавања, литература, консултације и генералних упутстава на почетку
вежбања), решавају постављене задатке и добијају теме за семинарске радове које јавно презентују на
последњем часу који је по распореду предвиђен за практичну наставу.
Литература
Марковић Љ.: Маркетинг у грађевинарству, Факултет техничких наука, Косовска Митровица, 2017.
Ивковић, Б., Поповић Ж. Управљање пројектима у грађевинарству, Грађевинска књига, Београд, 2005.
Милисављевић, М, Маркетинг, Економски факултет, Београд, 1999.
Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације. Практична настава се изводи
аудиторно кроз израду семинарског рада и његову јавну одбрану.
У току семестра, студенти раде и колоквијум. Редовно похађање наставе, урађен и позитивно оцењен
колоквијум и семинарски рад је услов за излазак на испит. Испит обухвата целокупно градиво
изложено у току семестра и полаже се писмено. Оцена испита се формира на основу похађања
предавања и вежби, колоквијума, семинарског рада и писменог испита.
Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току предавања 5 писмени испит 30
практична настава 5 усмени испт
колоквијум-и 25 ..........
семинар-и 35
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



Студијски програм: Грађевинско инжењерство

Назив предмета: Управљање ризиком и одрживошћу у грађевинарству
Наставник/наставници: Љиљана Анђелковић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ: 5

Услов: /
Циљ предмета
Упознавање студената са основама управљања ризиком и одрживошћу у грађевинарству.

Исход предмета
Оспособљеност студената да самостално примењују стечена знања из управљања ризиком, као и да као
и примењују елементе управљања одрживошћу на инвестиционим пројектима у грађевинарству.

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод, веза са другим областима. Појам и класификација ризика. Управљање ризиком. Управљање
ризиком у оквиру управљања грађевинским пројектима. Идентификација ризика. Анализа и процена
ризика.
Концепт одрживог развоја. Принципи економске, социјалне и еколошке одрживости у грађевинарству.
Анализа и контрола одрживости на инвестиционим пројектима.
Практична настава
Елаборат. Рачунски примери управљања ризиком и презентација практичних примера примене
управљања ризиком и одрживошћу са изведених објеката. Колоквијуми.

Литература
1. Bunni, N. G. (2003): RiskandInsurance in Construction, SponPress
2. Smith N., Merna T., Jobling P. (2006): ManagingRisk in ConstructionProjects, Wiley-Blackwell
3. Singh,R. K., Murty,H. R., Gupta, S. K., Dikshit, A. K. (2009) Anoverview of

sustainabilityassessmentmethodologies, Ecologicalindicators 9, 189–212.
4. Ивковић, Б и Поповић, Ж. (2005), Управљање пројектима у грађевинарству, Грађевинска

књига, Београд
5. FIDIC (2004) Project SustainabilityManagement – Guidelines

Број часова активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2
Методе извођења наставе
Аудиторна предавања уз помоћ презентационе технологије. Методске јединице праћене су
одговарајућим описним или показним примерима. Часови вежбања почињу кратким објашњењима, а
потом студенти раде задатке индивидуално или у малим групама.

Оцена  знања (максимални број поена 100)

Предиспитне обавезе
поена

Завршни испит поена

активност у току предавања 10 писмени испит 20
практична настава / усмени испт 30

колоквијум-и 20 .......... /

семинар-и 20 /



Табела 5.2. Спецификација предмета

Студијски програм: Грађевинско инжењерство

Назив предмета: Управљање квалитетом и вредносно инжењерство

Наставник/наставници: Марјан Митић
Статус предмета: Изборни

Број ЕСПБ:5
Услов: : Студенти су обавезни да присуствују предавањима, активно учествују у извођењу вежби и да
ураде семинарски рад у форми контролисане самосталне активности.

Циљ предмета: Упознавање студената са основама управљања квалитетом на грађевинским
пројектима, кроз проучавање историјског развоја, могућности примене и крајњих домета различитих
система квалитета. Упознавање студената са основама вредносног инжењерства.

Исход предмета: Оспособљеност студената да самостално примењују стечена знања из управљања
квалитетом и вредносног инжењерства на инвестиционим пројектима у грађевинарству.

Садржај предмета
Теоријска настава
Веза са другим научним областима и предметима. Дефиниција квалитета. Квалитет грађевинског
пројекта. Системи управљања квалитетом – историјски развој. Системи детекције. Инспекција.
Контрола квалитета. Системи детекције на грађевинским пројкетима. Трошкови квалитета. Алати и
технике квалитета. ISO стандарди. Системи превенције на грађевинским пројектима. Управљање
квалитетом у различитим фазама реализације пројекта.
Процесно оријентисане методе управљања.Појам „вредности“. Концепт методологије. FAST
дијаграми. QFD методологија. JOB PLAN. Методологија примене вредносног инжењерства на
грађевинским пројектима.
Практична настава
Управљање квалитетом: примена алата квалитета, практични примери. Елаборат. Колоквијум.

Вредносно инжењерство: елаборат - рачунски примери вредносног инжењерства. Колоквијум.

Литература
1. Sears, K., Sears, A., Clough R., Asford, J.L. (2008): Construction Project Management: A

PracticalGuide to FieldConstructionManagement, Wiley
2. Asford, J.L. (2007): Management of Quality in Construction, Taylor&Francis
3. Kelly, J.,Male S., Graham, D. (2002): ValueManagement of ConstructionProjects, Wiley-Blackwell
Број часова активне наставе Теоријска настава:2 Практична настава:2
Методе извођења наставе: Теоријска настава се изводи аудиторно кроз предавања и консултације.
Практична настава се изводи кроз вежбе, консултације и самостални рад студената кроз израду
елабората.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит 30

практична настава / усмени испт 10

колоквијум-и 30 .......... /

семинар-и 20 /

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити,
усмени испт, презентација пројекта, семинари итд......
*максимална дужна 2 странице А4 формата



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Конструкције
Врста и ниво студија Мастер академске студије

Назив Стручна пракса
Наставник задужен за стручну
праксу Мирсад Тарић

Број ЕСПБ 3 Статус (обавезни/изборни) обавезни

Услов
Циљ

Развој способности студента за практичну примену знања стечених на
студијама из области грађевинарства и упознавање са процесима планирања,
пројектовања и изградње грађевинских објеката високоградње у грађевинским
предузећима и другим организацијама са делатностима везаним за
грађевинарство.

Очекивани
исходи Кроз стручну праксу студент се оспособљава за тимски рад на пројектовању,

извођењу и одржавању конструкција грађевинских објеката у свакодневној
пракси.

Садржај стручне праксе

Стручна пракса у трајању од две недеље подразумева упознавање студента са принципима
организовања предузећа, задацима појединих служби, израдом конкретног дела пројектне
документације или извођења појединих радова на градилишту. Ова пракса обавља се у
предузећима одговарајуће струке у оквиру грађевинарства.

Методе извођења

Студент добија упут за обављање стручне праксе од студентске службе. Присуство студента у
организацији у коју је упућен је обавезно, уз поштовање плана рада добијеног од особља
задуженог за студенте на пракси. Особље задужено за студенте прати присуство студента и на
крају даје оцену његовог ангажовања на пракси. Током праксе студент пише дневник који по
завршетку праксе предаје секретару катедре. Дневник прегледа наставник задужен за праксу.

Оцена знања (максимални број поена 100)

Оцена стручне праксе је описна и не улази у просек студирања.



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Конструкције
Врста и ниво студија Мастер академске студије

Назив предмета Студијски истраживачки рад на теоријским
основама мастер рада

Наставник (за предавања) Сви наставници
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ 12 Статус предмета
(обавезни/изборни) обавезни

Услов
Циљ
предмета

Циљ студијског истраживачког рада је припрема студента за израду завршног
дипломског рада кроз израду семинарског рада (есеја) на тему из изабране уже
области грађевинарства из које студент треба да ради дипломски рад. Циљ ове
активности студента је сагледавање стања у изабраној ужој области и дефинисање
конкретног садржаја дипломског рада.

Исход
предмета

Урађен семинарски рад (есеј) на тему из изабране уже области грађевинарства из
које студент треба да ради дипломски рад и прецизно формулисана тема (пријава)
дипломског рада. Оспособљавање студента за самостално коришћење литературе,
идентификацију проблема и понуђених решења.

Садржај предмета
Студент израђује семинарски рад (есеј) на изабрану тему који садржи преглед литературе из
изабране области, идентификацију проблема који се решава, опис метода за решавање
проблема, закључке и предлог садржаја дипломског рада. У зависности од теме, део студијског
истраживачког рада може се обавити на терену или у лабораторији.
Литература

1 Научне и стручне монографије, уџбеничка литература, научни и стручни часописи, зборници
радова са конференција, итд.

Број часова активне наставе недељно током семестра/триместра/године
Предавања Вежбе ДОН Студијски истраживачки рад Остали часови

20
Методе
извођења
наставе

Самосталан рад студента на изради семинарског рада (есеја) уз консултације са
изабраним наставником (ментором за дипломски рад). Ментор даје упутства
студенту, упућује га на одређену литературу и усмерава га у циљу израде
квалитетног есеја и дипломског рада. Поред консултација са ментором, студент
може обављати консултације и са другим наставницима или стручњацима из друих
институција и предузећа које се баве проблематиком из области теме рада. По
потреби, могу се спровести теренска или лабораторијска истраживања. Завршени
есеј студент предаје наставнику на прегледање и оцену. По успешном завршетку
овог предмета студент пријављује дипломски рад са предложеном темом.

Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне
обавезе поена Завршни испит поена
активне
консултације са
ментором

15 позитивно оцењен есеј 55

активне
консултације са
другим стручњацима

15

оцена коришћења
литературе

15



УНИВЕРЗИТЕТ У ПРИШТИНИ
ФАКУЛТЕТ ТЕХНИЧКИХ НАУКА

АКРЕДИТАЦИЈА СТУДИЈСКОГ ПРОГРАМА

МАСТЕР АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ - ГРАЂЕВИНСКО ИНЖЕЊЕРСТВО

Косовска Митровица, јануар 2014.

Студијски програм Грађевинско инжењерство
Изборно подручје (модул) Конструкције
Врста и ниво студија Мастер академске студије
Назив предмета Мастер рад
Наставник (за предавања) Сви наставници
Наставник/сарадник (за вежбе)
Наставник/сарадник (за ДОН)

Број ЕСПБ 15 Статус предмета
(обавезни/изборни) обавезни

Услов положени сви испити студијског програма и обављена стручна пракса
Циљ предмета Циљ израде и одбране дипломског рада је оспособљавање студента за

самостално решавање актуелних инжењерских задатака на нивоу генералног
или идејног пројекта, односно за самосталну обраду истраживачке теме која је
од непосредног значаја за обављање послова за које се студент образује. Кроз
израду дипломског рада студент треба да покаже знања из различитих области
стечена током студија, као и да развије способност за сагледавање сложених
проблема грађевинарства, аналитички приступ њиховом решавању и примену
знања стечених током студија. Кроз научно-истраживачке теме студент се
упознаје са методама научног рада, коришћењем литературе и принципима
математичког моделирања природних и техничких система.

Исход
предмета

Дипломски рад који представља израду идејног пројекта конструкције
конкретног објекта грађевинске струке, или научни рад у коме се користе
претходна и стичу нова знања из области теорије конструкција и примењују на
решавање конкретних инжењерских проблема.

Садржај предмета
Дипломски рад који представља израду идејног пројекта конструције конкретног објекта по
садржини обухвата целокупну анализу конструкцијског система са одговарајућим прорачунима,
док се графички обрађује низ детаља за извођење. Такође обухвата и потребне техничке описе и
спецификације. Дипломски задатак који представља научни рад студента подразумева анализу
задатог проблема применом готових софтверских решења или израдом сопствених програма и
проверу валидности резултата на примерима из литературе.
Методе
извођења
наставе

Студент самостално припрема дипломски рад уз консултације са ментором.
Завршен рад студент предаје студентској служби, а потом приступа одбрани рада
пред комисијом од три наставника коју одређује катедра.

Оцена знања (максимални број поена 100)
oцена рада 60 oдбрана рада 40
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