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1. ГОДИНА АКАДЕМСКИХ ДИПЛОМСКИХ СТУДИЈА, 2. СЕМЕСТАР 
ШКОЛСКЕ 2006-2007. ГОДИНЕ 
 
 
 
У П У Т С Т В О   З А    И З Р А Д У    Р А Д А 
 

1. Пријава теме јунски рок:  четвртак, 14. јун у 13h у кабинету 234  
 
Пријава се ради на једном А4 папиру, куцаним текстом и садржи: 
- име и презиме студента, број индекса и статус студента 
- наслов теме (или предлог 2-3 наслова) 
- неколико, таксативно, наведених теза које ће бити обрађене  
- прелиминарни списак литературе 

 
2. Одобрење теме   четвртак, 14. јун у 16h у кабинету 234 

 
Тему одобрава предмени наставник др Љиљана Благојевић, потписом и 
знаком + на пријави теме 
 

3. Kонсултације    четвртком 14-16h у кабинету 234 
 
4. Предаја рада     јунски рок школске 2006-2007. године 

9. јула 2007. у 10h у кабинету 234 
5. Садржај рада 

 
Рад је обима максимално 2500-3000 речи текста и обухвата следеће делове, 
уз неопходну документацију или илустрације које се односе на тему: 
 
- увод о теми 
- увод о аутору или ауторском тиму/тимовима чији рад је предмет теме 
- приказ предмета рада 
- анализе предмета рада, на пример: 

o архитектонска/урбанистичка анализа 
o историјска анализа 
o анализа текста 
o упредна/компаративна анализа 
o анализа кроз дијаграм 
o табеларна анализа 
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o и друге анализе 
o алтернативно, уместо анализе може се урадити и детаљна 

(дубинска) студија случаја.  
Студија случаја (case study) је метод представљања детаљних 
информација о одређеном пројекту, урбанистичком плану или 
делу и укључује опис и објашњење теме. У форми квалитативног 
исраживања, студија случаја осветљава чињенице и доноси 
закљуке које се односе искључиво на тему и њен контест. Акценат 
студије случаја треба да буде на продубљеном истраживању теме 
и опису, а никако на откривању универзалних и општих истина, 
нити се овим методом трага за узрочно-последичним односима. 

- закључак  
- списак извора илустрација 
- списак коришћене литературе 

 
 
6. Критеријуми за оцењивање и бодовање семинарског рада 

 
СЕМИНАРСКИ РАД НОСИ МАКСИМУМ 70 БОДОВА  
(30 БОДОВА ОСВОЈЕНО ЈЕ У ТОКУ СЕМЕСТРА) 
 
Бодови се освајају према следећим критеријумима: 
 

1. избор теме (оригиналност, сложеност и релевантност теме за питања 
савремене архитектуре и теорије)    10 бодова 

2. садржајност рада и квалитет анализа   40 бодова 
3. структура и презентација рада у целини   10 бодова 
4. избор релевантне литературе     10 бодова 

 
 
 
У П У Т С Т В О   З А    Н А В О Ђ Е Њ Е   Ц И Т А Т А   И   Ф О Р М И Р А Њ Е   
Н А П О М Е Н А   И   Б И Б Л И О Г Р А Ф И Ј Е 
 
Коришћена литература мора у напоменама да буде прецизно наведена са 
назначеним бројевима страница са којих је коришћен материјал, односно по свим 
стандардима за овакву врсту радова. 
 

1. Упуство о формирању напомена 
 
Директни цитати у семинарском раду не треба да заузимају више од 6 до 8 
редова куцаног текста по цитату. Директно цитирање или само 
документовање туђих идеја, уколико се ради о књигама, у напоменама ће се 
вршити на следећи начин: 
 

[6] Čarls Dženks, Jezik postmoderne arhitekture (Beograd: Vuk Karadžić, 
1985), p. 113. 
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НАПОМЕНА: Подаци о књигама и часописима из којих се наводе цитати 
треба да у напоменама буду написани писмом којим је писан оригинал, (као 
у овде наведеним примерима) без обзира на то које писмо се иначе користи 
у семинарском раду. 
 
Уколико су књигу написала два аутора тада напомена има следећи облик: 
 

[24] Henri-Rasel Hičkok и Filip Džonson, Internacionalni stil 
(Beograd: Građevinska knjiga, 1986), pp. 24-29. 

  
Уколико књига има више аутора тада се наводи само име и презиме 
првопотписаног аутора прећено латинским et al.:  
 

[2] Jean Castex et al., Urbane forme (Beograd: Građevinska knjiga, 
1989), p. 67. 
 
Уколико је аутор књиге само њен уредник тада се у напоменама цитира 
стварни аутор текста праћен насловом текста под знацима навода, насловом 
Зборника или Антологије, именом и презименом аутора уредника итд., и 
бројеви страница обухватају цео текст а не само специфичну страницу: 
 

[19] Marvin Traktenberg, ″Devetnaesti vek″, Istorija moderne 
arhitekture: Antologija tekstova, Knjiga 1-Koreni modernizma, ed., Miloš R. 
Perović, Beograd: IDEA / Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1996, 
pp. 87-131. 
 
Уколико се ради о документовању туђих идеја које се налазе у чланку 
објављеном у стручном часопису тада назначене страницe обухватају цео 
чланак, а напомена има следећи облик: 
 

[17] Miloš R. Perović, ″Reurbanized Belgrade: An Urban Layout for 
the Sava Amphitheatre″, Lotus International, XII, 3 (September, 1986), pp. 47-57. 
 
Свако следеће цитирање истог дела врши се на такав начин што се наводи 
само презиме аутора, година објављивања и страница ако је цитат из књиге 
или, уколико се ради о чланку у часопису, странице које означавају почетак 
и завршетак рада: 
 

[12] Dženks, 1985, p. 127. 
 
[24] Perović, 1986, pp. 47-57. 

 
Уобичајене скраћенице су: 
 

V.:  види 
Cf.  упореди 
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127f  страница 127 и следећа 
127ff  страница 127 и следеће странице 
n. pag.  странице нису обележене 
s. d.  нема године издања 
et. al.  и други 

 
 

2. Упуство о формирању библиографије 
 
Библиографија се формира на основу стварно коришћене, и цитиране у 
напоменама, литературе — са нешто измењеним и редуцираним распоредом 
података. Почетна слова презимена аутора прате абецедни ред: 
 

Dženks, Čarls. Jezik postmoderne arhitekture. Beograd: Vuk Karadžić, 
1985. 

 
Hičkok, Henri-Rasel i Filip Džonson. Internacionalni stil. Beograd: 

Građevinska knjiga, 1986. 
 
Castex, Jean et al. Urbane forme. Beograd: Građevinska knjiga, 1989. 

 
Уколико је књига Зборник радова или Антологија аутори појединачних 
текстова и њихови наслови нестају у библиографији и замењују се именом 
аутора избора текстова и насловом Зборника радова или Антологије: 
 

Perović, Miloš R., ed., Istorija moderne arhitekture: Antologija tekstova, 
Knjiga 1-Koreni modernizma, Beograd: IDEA / Arhitektonski fakultet 
Univerziteta u Beogradu, 1996, pp. 87-131. 
 
или 
 

Pehnt, Wolfgang, ed., Enciklopedija moderne arhitekture, Beograd: 
Građevinska knjiga, 1970. 
 
У библиографији текст објављен у часопису добија следећи облик: 
 

Perović, Miloš R., ″Reurbanized Belgrade: An Urban Layout for the Sava 
Amphitheatre″, Lotus International, XII, 3 (September, 1986), pp. 47-57. 
 
За више детаља о проблемима формирања напомена и библиографија у 
научним и стручним радовима и бројним пратећим модулацијама види: 
 

Miloš R. Perović, ed., Iskustva prošlosti, Beograd: Zavod za planiranje 
razvoja grada Beograda,1985, посебно странице 89-90. и 174-175. 
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П Р Е П О Р У Ч Е Н А   Л И Т Е Р А Т У Р А 
 

 
 
 
 
- Sigfried Giedion, Prostor, vreme i arhitektura. Beograd: Građevinska 
knjiga (2002) 

 
 

- Kenet Frempton, Moderna arhitektura, kritička istorija. Beograd: Orion 
art (2004) 

 
 

- Čarls Dženks. Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga 
(1982) 

 
 

- Miloš R. Perović, ur. Istorija moderne arhitekture. Antologija tekstova 1, 
2A, 2B i 3. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1997, 
1999, 2000 i 2005.  

 
 

- William J. R. Curtis, Modern Architecture Since 1900. London: Phaidon 
Press (1996) 

 
 

- Manfredo Tafuri / Francesco dal Co. Architettura Contemporanea. 
Milano: Electa, (1976) 1992. 

 
 

- Ranko Radović, Savremena arhitektura. Novi Sad: FTN i Stilos (1998) 
 
 

- Nikola Dobrović. Savremena arhitektura 1: Postanak i poreklo; 
Savremena arhitektura 2: Pobornici; Savremena arhitektura 3: Sledbenici; 
Savremena arhitektura 4: Misaone pritoke, i Savremena arhitektura 5. Beograd, 
1952 (1965); 1955 (1963); 1963; 1965; i 1971. 
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