
 1 

УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 

 

3. семестар основних академских  студија, 2007/08 
 

МОДУЛ 14- ЛИКОВНЕ ФОРМЕ 
Курс- ЛИКОВНО ПРИКАЗИВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ    3 ЕСПБ 

 

УПУСТВО 
 

Садржај наставе 

Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној 
транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења, као и у ликовним комуникацијама којима се истражују 
везе и методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре. Кроз сложенија ликовна 
истраживања испитује се могућност апликације на рад у пројектовању. 
 
Термински план наставе 

Обавезни предмет одржава се једном недељно 4 сата 

Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 

За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код 

куће). 

3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
 

Студијска правила 

Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 

План рада на предмету одређује наставик. 

Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 

Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 

 

 

 

*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских 

студија и дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 

Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
 

 

 

 

 

 

План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 

сати) 
 

Назив предмета:  

МОДУЛ 14- ЛИКОВНЕ ФОРМЕ 
Курс- ЛИКОВНО ПРИКАЗИВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ    3 ЕСПБ 
 

Година студија:  

3. семестар основних академских  студија, 2007/08 
 

Број кредита: 

3 ЕСПБ 
 

Термини одржавања наставе: 

Уторак од 14 до 18 часова 
Среда од 8 до 12 часова 
Среда од 14 до 22 часа 
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Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

Петак 8.2. 2008. у 10.00 часова  
 

Термини одржавања колоквијума: 

07. недеља 
11. недеља 
 

 

Назив пројектног задатка: 

Наставник: Проф.мр Владан Љубинковић 

Сарадник у настави:   
Проф.мр Бранко Павић проф.мр Драган Јеленковић, доц.мр Милорад Младеновић, доц.мр Мариела Цветић, 
асс.мр Ивана Кличковић, сарадник мр Милица Ружичић 

                                  

Број кабинета:301 и 302 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): 

Телефон:                                                                                                                                   

Е-маил: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и 

посебна знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 

 Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној 
транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења, као и у ликовним комуникацијама којима се истражују 
везе и методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре. Кроз сложенија ликовна 
истраживања испитују се могућности апликације на рад у пројектовању. 
 

 

Пројектни задатак: 

 

Метод извођења наставе: 

Уводна предавања са провежбавањем. Вежбања су  груписана према методолошким захтевима и тематском 
оквиру у семестру.  
У наставу су укључена вежбања ван факултета, консултације и рад на завршном елаборату.  
 

 

нед Студио                                            

01 Природно 

окружење и 

ликовни рад 

Студија пејсажа 
 

02 Увод у анатомију и 
антрополошке мере 
 

Студија анатомије 
 

03 Увод у анатомију и 
антрополошке мере 
 

Ликовна представа људског тела 
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04 Представа тела у 

простору и 

архитектури 

Фигура у простору 
 

05 Представа тела у 

простору и 

архитектури 

Фигура у архитектури 
 

06 Ликовна студија 
ентеријера 
 

Ликовна студија и представљање ентеријера 
  

07 Ликовна студија 
ентеријера 
 

Ликовна студија и представљање ентеријера 
  

08 Ликовна студија 
архитектуре 
 
 

Ликовна студија и представљање архитектуре 
 
 

09 Ликовна студија 
архитектуре 
 
 

Ликовна студија и представљање архитектуре 
 
 

10 Ликовне 
комуникације у 
архитектури / 
Ликовни цртеж у 

процесу 

пројектовања 

Скица и комуникација :  
цртеж као средство описивања 

11 Ликовне 
комуникације у 
архитектури / 
Ликовни цртеж у 

процесу 

пројектовања 

Скица и пројекат : 
Цртеж у процесу иновације 

12 Урбано окружење и 
амбијент 
 
 

Ликовна студија урбаног амбијента 
 
 

13 Урбано окружење и 
амбијент 
 
 

Ликовна студија урбаног амбијента 
 
 

14 Примери 

савремене ликовне 

уметности 

Ликовна транспозиција семестралног пројекта 

15 Ликовни концепт и 

презентација 

Ликовна транспозиција семестралног пројекта 

 

Обавезна литература: 

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи 

обавезну литературу водећи рачуна о стандарду оптерећења студента. 
 

Препоручена литература: 
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Рудолф Арнхајм – Уметност и визуелно опажање. 
Б.Павић, Д.Јеленковић, M.Mладеновић, Aудио визуелна истраживања, Aрхитектонски факултет Београд,2005 
Владан Љубинковић, 45минута људске фигуре, Aрхитектонски факултет Београд,2006. 
Лидија Мереник- Култура фрагмената, Драган Јеленковић 
Bargsay , Jeno. Anatomija za umetnike, Forum Novi Sad 
Robert, Eadweard Muybridge – the human figure in motion, Dover publications, Inc.New York1985. 
Čelebonović, Aleksa – Stara Grčka, Jugoslavija , Beograd 1973. 
 
 
 

 
 

 

Оцењује се завршни елаборат  
 
 
 
Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу 

постизања очекиваних компетенција. 

Оцењивање: 
 

У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују 

пре полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање 

са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може 

стећи највише 100поена. 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10   

колоквијуми 20,20 50 100 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


