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01 

Различити начини приказивања 
тродимензионалног простора у две димензије:  
0ртогонални, коси, перспективни  приказ 

 
Коси приказ (коса пројекција): 

Сагледавање просторних карактеристика 
објекта – избор правца зрака сагледавања 
који омогућава што боље сагледавање 
његове просторности и избор правца зрака 
сагледавања који омогућава сагледавање 
појединих линијских и раванских елемената 
објекта без деформације 

 
Представљање просторних карактеристика 
објекта - избор правца зрака сагледавања и 
равни приказа: избор приказа објекта који што 
боље представља његову просторност и 
избор приказа објекта у коме су поједини 
његови линијски и равански елементи 
представљени  без деформације  

Конструисање косих приказа задатог објекта: 
 
- за правац зрака сагледавања и раван приказа  
који омогућавају што бољи доживљај  његове 
просторности 
- за правац зрака сагледавања и раван приказа 
који омогућавају  представљање појединих 
његових линијских и раванских елемената без 
деформације  

Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
 
2 

 
 
0.6 

02 

Различити начини приказивања 
тродимензионалног простора у две димензије:  
0ртогонални, коси, перспективни  приказ 

 
Перспективни приказ: 

Сагледавање просторних карактеристика 
објекта – избор правца главног зрака 
сагледавања који омогућава што боље 
сагледавање његове просторности и избор 

Одређивање параметара перспективног приказа: 
 
Одређивање параметара сагледавања-снимања: 
положаја посматрача-камере и главног зрака 
сагледавања-снимања на основу постављених 
услова 
 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 



правца главног зрака сагледавања који 
омогућава сагледавање појединих линијских и 
раванских елемената објекта без 
деформације 

 
Представљање просторних карактеристика 
објекта - избор правца главног зрака сагледавања 
и равни приказа: избор приказа објекта који што 
боље представља његову просторност и избор 
приказа објекта у коме су поједини његови 
линијски и равански елементи представљени  без 
деформације 

03 

Перспективни приказ - параметри  
 
-Критеријуми за усвајање равни перспективног 
приказа 
-Перспективна слика тачкастих, линијских и 
раванских елемената  као скуп продорних тачака 
њихових  зрака сагледавања кроз раван приказа 
-Координатизација тачака перспективне слике 
-Увећавање и умањивање перспективне слике 
коришћењем координата њених тачака 
-Одређивање фактора умањења перспективне 
слике добијене за изабрану раван приказа 
сагласно величини расположивог простора на 
папиру на коме се она исцртава 
  

Перспективни приказ - конструисање  
 
-Усвајање равни перспективног приказа 
-Одређивање фактора умањења перспективне 
слике добијене за изабрану раван приказа 
сагласно величини расположивог простора на 
папиру на коме се она исцртава 
-Конструисање перспективне слике помоћу 
продора зрака сагледавања кроз раван приказа 
 
 

 
 

Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
 
2 

 
 

0.6 
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Перспективни приказ - параметри  
 
-Недоглед праволинијског елемента објекта  
-Недогледница  раванског елемента објекта  

Перспективни приказ – сагледавање  појединих 
геометријских карактеристика објекта приказаног 
на фотографији:  
 
-Уочавање система међусобно паралелних 
праволинијских и раванских елемената објекта 
-Проналажење недогледа и недогледница уочених 
система међусобно паралелних праволинијских и 
раванских елемената објекта 
 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 
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Перспективни приказ - параметри  
 
-Угловна метрика упоредних зрака праволинијских 
елемената објекта 
-Угловна метрика упоредних зрачних равни  
раванских елемената објекта 
 

Конструисање перспективне слике задатог објекта 
коришћењем угловне метрике упоредних зрака и 
упоредних зрачних равни  

Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 



06 

Перспективни приказ - параметри ротације 
линијских и раванских елемената објекта:  
 
Утврђивање параметара ротације (осе и угла 
ротације) која омогућава да се  елемент 
представљен обликовно деформисано, након 
ротације, прикаже обликовно недеформисано 
 

Конструисање перспективне слике 
коришћењем недогледа и недогледница 
 
-Одређивање праве величине раванског елемента 
сагледаног у перспективи обликовно деформисано 
његовом ротацијом у раван перспективног приказа 
-Конструисање перспективне слике кружног 
елемента 
 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 
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Перспективни приказ - параметри ротације 
линијских и раванских елемената објекта:  
 
Утврђивање параметара ротације (осе и угла 
ротације) која омогућава да се  елемент 
представљен обликовно деформисано, након 
ротације, прикаже обликовно недеформисано 
 

Конструисање перспективне слике 
коришћењем недогледа и недогледница 
 
-Одређивање праве величине раванског елемента 
сагледаног у перспективи обликовно деформисано 
његовом ротацијом у раван перспективног приказа 
-Конструисање перспективне слике кружног 
елемента 
 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 

08 КОНТРОЛНА ВЕЖБА 1   2 0.6 
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Перспективни приказ (фотографија) - реституција  
 
-Анализа међуодноса параметара фотографија 
истог објекта и истог формата,  добијених у 
различитим равнима перспективног приказа за 
непромењен положај камере и главни зрак 
-Анализа података потребних за реституцију 
-Реституција параметара перспективне слике 
(фотографије) 
-Реституција геометријских (обликовних и 
димензионих) карактеристика објекта приказаног 
на перспективној слици (фотографији) 

Конструисање ортогоналних приказа објекта 
приказаног на фотографији: 
 
-Реституција параметара перспективне слике 
(фотографије) 
-Реституција геометријских (обликовних и 
димензионих) карактеристика објекта  
-Одређивање положаја камере, главног зрака 
снимања и објекта у ортогоналним приказима 
(основи и изгледима) у реституисаном међуодносу 
и  у жељеној размери  

 
 
 
 
 
 

Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
 
 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 
 
 

0.6 
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Перспективни приказ (фотографија) – анализа  
путање кретања камере 
 
Анализа међуодноса параметара фотографија 
истог објекта и истог формата,  добијених за 
различите камере и главне зраке: 
 
-Главни зрак непромењен 
-Главни зрак промењен 

Перспективни приказ (фотографија) – реституција 
путање кретања камере 
 
-Реституција геометријских  међуодноса 
параметара серије фотографија истог објекта и 
истог формата,  добијених за различите камере и 
главне зраке 
-Одређивање сукцесивних  положаја камере, и 
главних зрака снимања  објекта у ортогоналним 
приказима (основи и изгледима) у реституисаном 
међуодносу и  у жељеној размери 
 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 
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Светло и сенка у архитектонским и урбанистичким 
просторима 
  
-Осветљење и геометрија архитектонске форме 
-Сенка као последица осветљења 
-Геометрија сенке у функцији геометрије објекта  
-Централно и паралелно осветљење 
-Избор  извора осветљења  
 

Светло и сенка у архитектонским и урбанистичким 
просторима представљеним у уприказима 
добијеним међусобно паралелним  зрацима 
сагледавања 
 
-Конструктивна обрада сенке праволинијских 
елемената по раванским елементима и 
закривљеним површинама, добијене при 
централном и паралелном осветљењу 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 

12 

Сенка објеката сложеније геометрије (конусне, 
цилиндричне, сферне, призматичне...) добијена за 
централно и паралелно осветљење 
  
-Појам и уочавање раставнице на објекту; 
сопствена и бачена сенка објекта 
-Анализа геометријских карактристика  сенке 
објеката сложеније геометрије  
 

Светло и сенка у архитектонским и урбанистичким 
просторима представљеним у приказима 
добијеним међусобно паралелним  зрацима 
сагледавања 
 
-Конструктивна обрада сенке објеката сложеније 
геометрије по раванским елементима и 
закривљеним површинама, добијене за централно 
и паралелно осветљење 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

2 0.6 

13 

Сенка објеката сложеније геометрије 
приказаних у перспективи, добијена за 
међусобно паралелне светлосне зраке 
  
-Уочавање раставнице на објекту; сопствена и 
бачена сенка објекта  
-Анализа геометријских карактристика  сенке 
-Реституција упадног угла  светлосних зрака  
 

Светло и сенка у архитектонским и урбанистичким 
просторима представљеним у  перспективним 
приказима  
 
-Конструктивна обрада сенке објеката сложеније 
геометрије по раванским елементима и 
закривљеним површинама, добијене за централно 
и паралелно осветљење 
- Реституција упадног угла  светлосних зрака 

 
 
 
 

Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
 
 
 
2 

 
 
 
 
 

0.6 

14 

Сенка објеката сложеније геометрије 
приказаних у перспективи, добијена за 
међусобно паралелне светлосне зраке 
  
-Уочавање раставнице на објекту; сопствена и 
бачена сенка објекта  
-Анализа геометријских карактристика  сенке 
-Реституција упадног угла  светлосних зрака  
 

Светло и сенка у архитектонским и урбанистичким 
просторима представљеним у  перспективним 
приказима  
 
-Конструктивна обрада сенке објеката сложеније 
геометрије по раванским елементима и 
закривљеним површинама, добијене за централно 
и паралелно осветљење 
- Реституција упадног угла  светлосних зрака 

 
Припрема за 
предавања и 
вежбања 

 
2 

 
0.6 

15 КОНТРОЛНА ВЕЖБА 2   2 0.6 
пасивна  настава 
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Припрема за завршни писмени тест  
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Полагање завршног писменог теста 
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обрачун  сати 33 23 
 НАСТАВНИ ПРОГРАМ 

 
Семестар: 2.  2006./2007. 
Студијско подручје: Геометрија архитектонске форме 
Предмет: Геометрија облика 2 
2 ЕСПБ 
Учесници у настави: 
Арх. Ђорђе Ђорђевић 
Арх. Гордана Вујић 

 
I. Циљеви  наставе: 
 

1.  Развијање способности коректног дводимензионалног представљања геометрије архитектонских и урбанистичких простора у 
перспективи 
2. Развијање способности реконструисања геометријских својстава архитектонских и урбанистичких простора из непосредног 
окружења или приказаних на фотографијама (реституција)  
3. Развијање способности "тродимензионалног мишљења у перспективи" упознавањем са потребом непрекидне провере визуелног 
утиска који геометрија пројектоване форме оставља на реалног посматрача 
4.  Развијање способности сагледавања утицаја осветљења на геометријска својства архитектонског и урбанистичког простора и 
визуелни утисак 
 

I I  Начин рада на предмету: 
 

Предавања и вежбе трају укупно два сата и одржавају се у великом амфитеатру 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 (30 º и 45º ), 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 остварити 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,  остварују се ГРАТИС  поени 
(максимално један поен по предавању). Гратис поени додају се поенима оствареним на вежбама до маскималног збира од 30 поена. 
 
Све важне информације везане за предмет могу се наћи на огласној табли Кабинета. 
 
ИЗ КАБИНЕТА                                                                                                             12.02.2007. 


