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I. Циљеви  наставе: 
 

1. Упознавање студената са геометријом разноликих облика (тела, површи и 
њихових композиција) уочених у пракси и коришћених за дефинисање како 
конструктивних тако и елемената преграђивања – екстеријерно и ентеријерно; 

2. Сагледавање и геометријско-конструктивно представљање форми примењених 
у архитектури и урбанизму у ортогоналним приказима (добијеним за 
међусобно паралелне зраке сагледавања) 
а све сагласно захтевима савремене CAАD     технологије 

 
I I  Начин рада на предмету: 
 

Предавања и вежбе трају укупно три сата и одржавају се у великом амфитеатру 
Факултета због потребе за: 

-непрестаним смењивањем излагања наставника и рада студената; 
-применом најсавременијих дигиталних наставних учила  

Број уписаних студената и предвиђени облик наставе условљавају ангажовање 
амфитеатра у две смене. 
Предавања подразумевају интерактивну комуникацију  са студентима, како 
дискусиону  тако  и  кроз активан рад на допуни  графичких прилога. 
Задаци  на вежбама прате тематске јединице излагане на предавањима. 
Рад на изради вежби је индивидуалан, уз активне консултације са наставницима. 
Пре почетка предавања сваки студент мора имати:  

-папирну верзију практикума (набавља се у копирници Факултета у 
папирном или дигиталном облику), са траженим подацима читко 
попуњеним искључиво хемијском оловком или фломастером и 
-сопствени прибор за техничко цртање: шестар, гумицу, два троугла (30º и 
45 º), техничку оловку, оловке у боји (дрвене и фломастере). 

 



Практикум, израђен  за свако предавање појединачно, садржи: 
-подлоге чијим се попуњавањем постиже активно праћење и разумевање 
предавања и 
-подлоге за  израду задатака који се односе на вежбе 

 
По завршетку сваког предавања-вежбања, практикуми се ЛИЧНО предају на 
оцењивање и прегледани враћају наредне недеље. 
.       

I I I.  Критеријуми за оцењивање: 
 

-Квалитетан рад током семестра – недељно оцењивање практикума 
-Показано знање на две семестралне провере знања 
-Показан потребан ниво знања на завршној провери знања – писменом 
тесту 

 
 
На предмету је могуће остварити максимално 100 поена. Поени се стичу на следећи 
начин: 
 

-оцењивањем континуираног  семестралног рада на вежбама ( подлоге су у  
делу практикума у коме се налазе задаци за сваку конкретну вежбу)  којим 
је могуће освојити максимално  30 поена ( све вежбе учествују равноправно 
у укупном броју поена предвиђеном за вежбе) 

 
-оцењивањем показаног знања на повременим семестралним проверама – 
на две писмене контролне вежбе  на којима је могуће остварити укупно 30 
поена ( на свакој контролној вежби максимално по 15 поена). Контролне 
вежбе се раде САМОСТАЛНО, без могућности коришћења литературе 

 
-оцењивањем показаног знања на завршној провери знања - писменом тесту 
на коме се може остварити максимално 40 поена. Писмени тест се ради 
САМОСТАЛНО, без могућности коришћења литературе 
 

Оцењивањем дела практикума којим се постиже активно праћење и разумевање 
предавања, могу се остварити  ГРАТИС поени (максимум 1 поен по предавању). 
Гратис поени додају се поенима оствареним у току семестра до максималног збира 
од 60 поена. 

 
Све важне  информације везане за предмет могу се наћи на огласној табли 
Кабинета (смештеној у ходнику прекопута великог амфитеатра Факултета). 

 
 
ИЗ КАБИНЕТА                          20.09.2006. 



 
први део студија - општа настава 
студијско подручје  ГЕОМЕТРИЈА АРХИТЕКТОНСКЕ ФОРМЕ 
01 година 01 семестар  
назив предмета : 
ГЕОМЕТРИЈА ОБЛИКА 1 3 EСПБ 
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01 

Архитектонски и урбанистички простор:  
-аспекти примене геометрије;  
-геометријски елементи коришћени за обликовање 
архитектонског и урбанистичког простора 
(површина, линија, тачка): основна класификација, 
архитектонска значења, геометријско 
дефинисање, сагледавање на примерима из 
праксе; 
-Различити начини приказивања  
тродимензионалног простора у две димензије за 
радијалне и паралелне зраке сагледавања 
(централно  и паралелно пројицирање); 
-основи сагледавања 3Д простора коришћењем 
међусобно паралелних зрака сагледавања и 
њихово представљање у ортогоналним приказима 
(основама, пресецима, изгледима)  

-сагледавање задате форме детекцијом 
просторних  односа: ближе-даље, испред-иза, 
видљиво-невидљиво; 
-основи представљања задате форме 
коришћењем међусобно паралелних зрака 
сагледавања (ортогонални и коси прикази) 

 
 
 

припрема за 
наредно 

предавање и 
вежбање 

3 1 

02 

Тачкасти и линијски архитектонски елементи 
објекта(равански):  
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима: положајне карактеристике ( начини 
координатизације и задавања), њихови положајни, 
димензиони и угловни међуодноси 
 
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема на просторним приказима 3Д модела 
задатог објекта: 
уочавање тачкастих и линијских архитектонских 
елемената објекта и њихових просторних 
међуодноса; 
 
Графичка реализација задатка у ортогоналним 
приказима:  
представљање:  
-тачкастих архитектонских елемената;  
-праволинијских архитектонских елемената у 
општем и специјалним положајима;  
-међуодноса праволинијских архитектонских 
елемената; 
-међуодноса тачкастих и линијских архитектонских 

 
 
 
 

припрема за 
наредно 

предавање и 
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елемената 

03 

Равански архитектонски елементи објекта:
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима:  
-положајни, димензиони и угловни међуодноси 
тачкастих и линијских елемената који припадају 
истом раванском архитектонском елементу 
објекта; координатизација тачкастих елемената 
једног раванског елемента 
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема на просторним приказима 3Д модела 
задатог објекта: 
Уочавање: 
-раванских архитектонских елемената објекта и 
њихових положајних, димензионих и угловних 
карактеристика; 
- положајних, димензионих и угловних међуодноса 
тачкастих и линијских елемената који припадају 
истом раванском архитектонском елементу 
објекта; 
 
Графичка реализација задатка у ортогоналним 
приказима:   
Представљање: 
-раванских архитектонских елемената; 
-међуодноса  тачкастих и линијских архитектонских 
елемената који припадају истом раванском 
елементу 
 

 
 
 
 
 
 
 

припрема за 
наредно 

предавање и 
вежбање 3 1 

04 

Равански архитектонски елементи објекта:
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима:  
-положајни, димензиони и угловни међуодноси 
раванског елемента према тачкастим и линијским 
елементима ван њега;  
-основи осне ротације раванског елемента: 
параметри ротације; сагледавање и 
представљање у простору и у основама и 
изгледима 
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема на просторним приказима 3Д модела 
задатог објекта: 
Уочавање: 
-раванских елемената објекта и тачкастих и 
линиских елемената ван њега: сагледавање 
њихових положајних, димензионих и угловних 
међуодноса; 
 
Графичка реализација задатка у ортогоналним 
приказима:   
Представљање: 
-међуодноса раванског елемента и тачкастих и 
линијских архитектонских елемената ван њега 
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Равански архитектонски елементи објекта:
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима;  
-положајни, димензиони и угловни међуодноси 
раванских елемената;  
-криволинијски елементи у раванском елементу-
кружни елементи; сагледавање и представљање у 
простору и у основама и изгледима 
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема на просторним приказима 3Д модела 
задатог објекта: 
Уочавање: 
-система  међусобно паралелних и непаралелних  
раванских елемената објекта: сагледавање 
њихових положајних, димензионих и угловних 
међуодноса; 
 
Графичка реализација задатка у ортогоналним 
приказима:   
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08 

Геометријске површи коришћене за обликовање 
архитектонског и урбанистичког простора: површи 
са праволинијским системима изводница 
(правоизводне површи); аспекти примене, основна 
класификација: 
Правоизводне површи са праволинијским 
изводницама које се не секу у једној тачки 
(хиперболоиди, хиперболични параболоиди, 
коноиди...); 
-геометријско дефинисање и аспекти примене; 
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима 
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема у ортогоналним приказима задатог 
објекта  
Уочавање:  
-битних геометријских карактеристика површи са 
праволинијским изводницама које се не секу у 
једној тачки( димензионих и угловних); 
 
Графичко-конструктивна обрада површи  у 
ортогоналним приказима  
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Геометријске површи коришћене за обликовање 
архитектонског и урбанистичког простора: површи 
без праволинијских изводница; аспекти примене, 
основна класификација: 
Правоизводне површи без праволинијских 
изводница (морфне и аморфне  површи) 
-геометријско дефинисање и аспекти примене  
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима  
 
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема у ортогоналним и 3Д приказима задатог 
објекта  
Уочавање:  
-битних геометријских карактеристика површи без 
праволинијских изводница (димензионих и 
угловних); 
 
Графичко-конструктивна обрада површи  у 
ортогоналним приказима
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предавање и 
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10 Равански пресеци геометријских облика 
применљивих у архитектонским и урбанистичким 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема на просторним приказима 3Д модела 

 
 3 1 

Представљање: 
-различитих система  међусобно паралелних и 
непаралелних  раванских елемената објекта  
-кружних елемената  

06 КОНТРОЛНА ВЕЖБА 1   3 1 
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Геометријске површи коришћене за обликовање 
архитектонског и урбанистичког простора: површи 
са праволинијским системима изводница 
(правоизводне површи); аспекти примене, основна 
класификација: 
Правоизводне површи са праволинијским 
изводницама које се секу у једној тачки (конусне, 
цилиндричне, пирамидалне и призматичне 
површи): 
-геометријско дефинисање и аспекти примене  
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима;  
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема у ортогоналним приказима задатог 
објекта  
Уочавање:  
-битних геометријских карактеристика површи са 
праволинијским изводницама које се секу у једној 
тачки( димензионих и угловних); 
 
Графичко-конструктивна обрада површи  у 
ортогоналним приказима
 

 
 
 
 
 

припрема за 
наредно 
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просторима; аспекти примене, обликовне 
могућности, класификација, сагледавање на 
примерима из праксе; 
Карактеристични равни пресеци објеката 
геометрије сложенијих правоизводних површи и 
геометрије правилних полиедара (коцке, 
тетраедра, октаедра...) 
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и конструисање-представљање у 
основама и изгледима: геометријско дефинисање, 
положајне карактеристике, положајни, димензиони 
и угловни међуодноси њихових конститутивних 
геометријских елемената; 
-ротација: одређивање параметара осне ротације 
у циљу довођења анализираних површи и 
правилних полиедара у жељени просторни 
положај; 
-коришћење раванских пресека у конструисању и 
геометријском обликовању архитектонских и 
урбанистичких објеката геометрије правоизводних 
површи и правилних полиедара 
 

задатог објекта (тела/површи): 
-уочавање обликовних карактеристика 
посматраног пресека; 
-принципи одређивања битних геометријских 
параметара пресека; 
 
Графичка реализација задатка у ортогоналним 
приказима:  
-представљање задатог тела/површи; 
-представљање приказаног пресека;  
-замишљање и представљање истог тела/површи 
и пресека, према задатим условима пројектног 
задатка, у новом положају у простору; 
-коришћење раванских пресека у конструисању и 
геометријском обликовању архитектонских и 
урбанистичких простора 
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вежбање 

11 

Равански пресеци геометријских облика 
применљивих у архитектонским и урбанистичким 
просторима; аспекти примене, обликовне 
могућности, класификација, сагледавање на 
примерима из праксе; 
Карактеристични равни пресеци конусних, 
цилиндричних, пирамидалних и призматичних 
правоизводних површи као и површи геометрије 
сфере
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање-конструисање у 
основама и изгледима: геометријско дефинисање, 
положајне карактеристике, положајни, димензиони 
и угловни међуодноси њихових конститутивних 
геометријских елемената 
-ротација: одређивање параметара осне ротације 
у циљу довођења анализираних површи и тела у 
жељени просторни положај 
-коришћење раванских пресека у конструисању и 
геометријском обликовању архитектонских 
објеката геометрије правоизводних површи и 
сфере 
 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема на просторним приказима 3Д модела 
задатог објекта (тела/површи): 
-уочавање обликовних карактеристика 
посматраног пресека; 
-принципи одређивања битних геометријских 
параметара пресека; 
 
Графичка реализација задатка у ортогоналним 
приказима:  
-представљање задатог тела/површи; 
-представљање приказаног пресека;  
-замишљање и представљање истог тела/површи 
и пресека, према задатим условима пројектног 
задатка, у новом положају у простору; 
-коришћење раванских пресека у конструисању и 
геометријском обликовању архитектонских и 
урбанистичких простора 
 

 
 
 
 
 

припрема за 
наредно 
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3 1 

12 Композиције (продори) морфних геометријских 
тела и површи у архитектонском и урбанистичком 

Идентификација и аналитичко решавање 
проблема на просторним приказима 3Д модела 

 
 3 1 



простору: аспекти примене, обликовне 
могућности, сагледавање на примерима из 
праксе: 
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање-конструисање у 
основама и изгледима: геометријско дефинисање, 
положајне карактеристике, положајни, димензиони 
и угловни међуодноси њихових конститутивних 
геометријских тела и површи. 

задатог објекта (композиције): 
-уочавање геометријских карактеристика 
конститутивних елемената композиције и продорне 
линије; 
-принципи одређивања битних геометријских 
параметара продорне линије; 
 
Графичка реализација задатка у ортогоналним 
приказима - конструктивна обрада продорне 
линије:  
-представљање задате композиције  
 

 
 

припрема за 
наредно 

предавање и 
вежбање 

13 

Композиције (продори) морфних и аморфних 
геометријских тела и површи у архитектонском и 
урбанистичком простору: аспекти примене, 
обликовне могућности, сагледавање на 
примерима из праксе:
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање-конструисање у 
основама и изгледима: геометријско дефинисање, 
положајне карактеристике, положајни, димензиони 
и угловни међуодноси њихових конститутивних 
геометријских тела и површи; 
 
-Успостављање везе објекта и тла: сагледавање 
на примерима из праксе; 
Темељни ископи, насипи, усеци, дренажни канали: 
-сагледавање у простору; 
-геометријске карактеристике; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима: геометријско дефинисање и основни 
принципи конструктивне обраде 

Основи коструктивне обраде везе објекта и тла: 
пројектовање геометрије темељних ископа, усека и 
насипа и анализа утицаја атмосферске воде на 
њих – планирање трасе дренажних канала; 
приказивање у основи и изгледима. 

 
припрема за  
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14 

Композиције (продори) морфних и аморфних 
геометријских тела и површи у архитектонском и 
урбанистичком простору: аспекти примене, 
обликовне могућности, сагледавање на 
примерима из праксе:
-сагледавање у простору; 
-сагледавање и представљање-конструисање у 
основама и изгледима: геометријско дефинисање, 
положајне карактеристике, положајни, димензиони 
и угловни међуодноси њихових конститутивних 
геометријских тела и површи; 
 
-Успостављање везе објекта и тла: сагледавање 
на примерима из праксе; 
Темељни ископи, насипи, усеци, дренажни канали: 

Основи коструктивне обраде везе објекта и тла: 
пројектовање геометрије темељних ископа, усека и 
насипа и анализа утицаја атмосферске воде на 
њих – планирање трасе дренажних канала; 
приказивање у основи и изгледима. 

 
припрема за  

 
наредно 

предавање и 
вежбање 

3 1 



-сагледавање у простору; 
-геометријске карактеристике; 
-сагледавање и представљање у основама и 
изгледима: геометријско дефинисање и основни 
принципи конструктивне обраде 

15   3 1 КОНТРОЛНА ВЕЖБА 2 
пасивна  настава 
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Припрема за завршни писмени тест  
 
 
 
 
 
 
Полагање завршног писменог теста 
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