
РЕЗУЛТАТИ :СТАМБЕНЕ ЗГРАДЕ, ИСПИТ 

 Прелиминарни резултати: поштоване колеге, након прелиминарног прегледа могу да вам 

саопштим да је велика већина кандидата задовољила пролазност. У наредним данима добићете 

прецизне резултате.  

Одбране семестралног задатка обавиће се током друге и треће наставне недеље летњег семестра, 

од 14.-27.02.2022. Потребно је да ваше групе дођу на одбрану, по могућности сви осим оправдано 

одсутних. Молим да ме обавестите на мејл када планирате да дођете. Одбране ће се одржати 

петком после подне, од 16,00 часова. У колико термин није задовољавајући одбране могу бити у 

торком после 15.00 часова. 

НАПОМЕНА: 

Елаборат треба да садржи  

1. насловну страну 

2. уводни део са описом задатка, саставом групе на једној страни 

3. садржај свеске са одвојеним А) текстуалним делом 

                                                        Б) графичким делом-цртежима 

Сви листови нумерисани 

 

4. Списак литературе која је коришћена. 

 

УПУТСТВО 

Како обрадити питања: свако питање треба да буде прегледно одвојено у посебно 

поглавље, са насловом истакнутим величином слова (14) и сва треба да буду велика док је 

остали текст величине (11). Неке посебно битне чињенице у тексту издвојити италик 

текстонм. Одговор треба да буде концизан, без копи-пејст технологије, треба дати закључак 

и то везано за ваш конкретан пример. Ако се користе подаци или неки закључци из 

литературе, онда у фусноти уписати извор, наслов књиге, документа, страну. По потреби 

потребно је у текст додати фотографију, цртеж или табелу. Цртежи треба да буду 

нумерисани и са насловом испод слике, табеле нумерисане са насловом изнад слике. Ако 

је одговор везан за цртеж који је саставни део графичког дела, онда се треба позвати, нпр. 

....(види се на цртежу бр 1). Одговор је потребно да стане на једну страницу. 

 

Велики цртежи се додају у део Графички део, цртежи квалитетно обрађени, нумерисани, са 

свим потребним описима и основним котама а детаљи темељно описани и котирани.  

 

Елаборат треба да буде свеска обима 25 страна а на крају графички део са великим 

цртежима. 

 

НАПОМИЊЕМ ДА ЈЕ СЕМЕСТРАЛНИ ЗАДАТАК САСТАВНИ И БИТНИ ДЕО ОЦЕНЕ ИСПИТА ТЕ 

ОБРАТИТЕ ПАЖЊУ НА ПРЕГЛЕДНОСТ И ЦЕЛОВИТОСТ: НА СВА ПИТАЊА ПОТРЕБНО ЈЕ 

ОДГОВОРИТИ ПО РЕДОСЛЕДУ КАКО СУ ДАТА У ЗАДАТКУ И ПРЕМА ГОРЕ ИСПИСАНИМ 

УПУТСТВИМА. 

Предметни наставник:  Дејан Миливојевић, 04.02.2022. 


