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Циљ предмета
Стицање знања о улози и значају форензике у грађевинарству. Изучавање обавеза, активности и
морално-етичких аспеката деловања инжењера који се баве форензиком у грађевинарству.
Исход предмета
Након успешно савладаног курса студент је у стању да за потребе форензике изврши:
1. Детаљну анализу конкретних специфичних проблема у грађевинарству, геотехничких и
хидротехничких објеката.
2. Анализе грађевинских материјала, металних, бетонских, дрвених, зиданих, геотехничких и
хидротехничких објеката.
3. Процену стања објеката, њихових оштећења и отказа у условима изградње и експлоатације
4. Идентификацију узрока отказа грађевинских конструкција (стабло отказа и стабло догађаја)
5. Изводи закључке и даје експертизно мишљење по принципима форензичке науке, за потребе
органа поступка и других субјеката, наручиоца експертизе.
Садржај предмета
Општа улога грађевинске форнзике у друштву. Преглед значајнијх догађаја (инцидената) у свету и у
окружењу који су захтевали грађевинску форензичку анализу. Законска регулатива, правне и етичке
норме која се односе на специфичну улогу форензичког грађевинског инжењера. Преглед стања
грађевинарства (методологија пројектовања и изградње објеката) као подлога за активности
утврђивања стања објеката у инцидентним ситуацијама. Основне претпоставке инжењерске процене
стања објеката, њихових оштећења и отказа у условима изградње и експлоатације. Утврђивање
узрока отказа грађевинских конструкција са циљем помоћи судовима код утврђивања чињеничног
стања у вези инцидентног случаја (стабло отказа и стабло догађаја). Уводне напомене о
специфичностима форензичке анализе грађевинских материјала, металних. бетонских, дрвених,
зиданих, геотехничких и хидротехничких објеката.
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