
 

 
 
 
УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ 

 
 
Основне академске студије 
АРХИТЕКТУРА 

 
Студијски програм :  Основне академске студије архитектуре 
Назив предмета:  АО5.2. Инсталације 
 
Наставник:  в.пр. др. Гордана Ћосић, дипл.инж.арх.   
 
Сарадник у настави:      асист. Бранко Славковић, дипл.инж. арх 
 
Број кредита:   3 еспб 
Статус предмета: обавезан 
Услов :  позитивне оцене из предмета: Архитектонске конструкције 2 и 

Архитектонске конструкције 3 

Циљ предмета : 
Сагледавање архитектонског објекта у целини и функционално  и просторно уклапање инсталационих 
мрежа у архитектонски објекат, уз посебно уважавање  конструктивног система.  Упознавање 
студената са  инсталационим просторним потребама у објектима различитих намена, тако да студент 
стиче основна знања о већини  инсталационих система који омогућавају неопходан комфор и 
функционисање различитих објеката као и примену инсталација у зградама различите намене. 

Исход предмета:  

Након успешног похађања курса, студенти треба да: 
-да науче савремене инсталационе мреже и уређаје у архитектонским објектима,  
-да предвиде и ускладе просторне потребе инсталационих мрежа и уређаја са функцијом и 
конструкцијом архитектонског  објекта,  
-да савладају међусобну синхронизацију свих система у објекту и на парцели, 
-да обезбеде одговарајуће  повезивање на градску инфраструктуру. 
-Стечено знање користи студентима за правилан одабир одговарајућих  система и њихово 
примењивање приликом пројектовања разчличитих  архитектонских објеката.  
-Оспособљавање студената за израду главних пројеката и извођење канализације и водовода за 
архитектонске објекте. 

Садржај предмета: 
Уобичајене и посебне врсте следећих инсталационих мрежа у архитектонским објектима: 
канализација (фекална и атмосферска) и водовод (санитарна хладна и топла вода), термотехничке 
инсталације (грејање, вентилација, климатизација), електроинсталације (јаке и слабе струје),  гасне 
(плинске) инсталације, Евакуација смећа из објеката, Инсталација вертикалног и хоризонталног 
транспорта, алтернативне енергије соларна, ветротурбине, топлотне пумпе и сл. 
Позиционирање свих пројектованих мрежа у објекту, њихова међусобна усаглашеност (синхрон план). 
Планирање потребних  инсталационих уређаја у објекту и ван њега, њихово лоцирање у објекту, 
потребне просторије  за смештање уређаја,  карактеристике просторија (позиција, приступ, 
ветилација, обрада, потребне инсталације и сл.) 

 

Обавезна литература: 
1. Предраг Зрнић: Грађевински приручник 5. Инсталације у зградама, Грађевинска књига, 

Београд 1990., (набавити само сепарат Инсталације у зградама), (у електронској форми), 
2. Крешимир Мартинковић: Припрема и реализација архитектонских објеката 1., Изградња, 

Београд, 1994., 
3. Скрипта-упуство за вежбе, (и у електронској форми), 
4. Гордана ћосић, скрипта, грејање, (и у електронској форми), 
5. Гордана ћосић, скрипта, минималне просторне потребе за санитарне уређаје, (и у 

електронској форми), и 
6. Гордана Ћосић, Милош Гашић, скриптa, урађени примери канализације  и водовода за 

различита купатила, (и у електронској форми), 
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Препоручена литература: 
1. М. Радоњић: Водовод и канализација, Грађевинска књига, Београд и репринт издања Загреб 

2004. 
2. М. Радоњић: Грејање и ветрење, Грађевинска књига, Београд  
3. Јован Јовановић: Грађевински приручник 5. Електроинсталације, Грађевинска књига, Београд 

1990. 
4. Гордана Ћосић: Грађевински приручник 5. Гасне плинске) инсталације, Грађевинска књига, 

Београд 1990. 
5. Б. Тодоровић, Пројектовање постројења за централно грејање, Машински факултет,    
6. Београд, 2009 
7. Б. Тодоровић, Климатизација, СМЕТС, Београд, 2009. 
8. К. Тахирбеговић, Термотехничке инсталације, скрипта предавања у електронској   
9. форми, Државни универзитет, Нови Пазар, 2011. 
10. С. Томовић, Електричне инсталације ниског напона, Техничка књига, 2000.  
11. Београд, 2005. 
12. М. Мишковић, Електричне инсталације и осветљење, Грађевинска књига, 2007. 
 

Метод извођења наставе: 

Предавања, вежбе, консултације, семинарски и графички радови. 

 
Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2 Практична настава: 2 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
Активности у току семестра 
1.задатак 
Графички рад купатила:  
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1.задатак 
Графички рад: Главни пројекат 
канализације и водовода за 
индивидуални стамбени објекат са 
ентеријером купатила 

 
20+15+5=40 
 

 
Писмени испит 50 

 

 
УКУПНО 
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50 

 
100 

 
 


