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NASTAVNI PROGRAM DOKTORSKIH STUDIJA NA 
ARHITEKTONSKOM FAKULTETU U BEOGRADU 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. ГОДИНА СТУДИЈА - заједничка настава 
 
 
 
 
 
Savremeni kontekst arhitekture, urbanizma i graђewa 
 
Savremena misao o nasequ / gradu, gra|ewu i umetnosti. Filozofija, ideologija i 
politika grada. Tehnologija i gra}ewe. Energija, ekologija, recikla`a, resursi. Kultura 
i grad, identitet, kontinuitet, istorija, tradicija, pripadawe, stil `ivota, jezik i 
komunikacija, simboli, urbana kultura i kulturni pluralizam. Ekonomija, interesi, 
imovina, razvoj, globalizacija.  Umetnost i gra}ewe, razvoj, savremenost, estetika, 
jezik, simboli, percepcija, do`ivqaj, psihologija. Qudska prava i demokratija. 
pristupa~nost, jednakost, participacija, kolektivna i individualna prava, prava 
mawina.  Globalizacija, ekonomski, tehnolo{ki, ekolo{ki, kulturolo{ki i psiho-
antropolo{ki aspekti globalizacije, globalne i lokalne vrednosti, tradicija i 
identitet, odnos prema promenama, umre`avawe. Odr`ivi razvoj (ekonomske, ekolo{ke 
i dru{tvene dimenzije odr`ivosti), odr`iva arhitektura i urbanizam, zdravo gra}ewe, 
gra|ewe u skladu sa okru`ewem, resursi i dugoro~ne razvojne perspektive. 
 
 
Методологија научног истраживања историје, теорије и критике архитектуре 

Pojava, predmet, objekat kao nezavisni od subjekta. Obrazlagawe stava, aregumenti i 
dokazi. Objektivna stvarnost i objektivna istina; otkrivawe i dokazivawe. Koriшћewe 
nauчnih pojmova u oblasti istorije i teorije arhitekture. Stilsko-jeziчka i 
terminoloшka istraжivawa izvora i literature, uporeђivawe podataka. Analiza 
grafiчkih priloga, autentiчnost interpretacije. Istorijska analiza arhitekture kao 
sistematizacija ukupnog graditeљskog iskustva. Apsolutna i relativna hronologija u 
arhitekturi. Arhitektonsko delo sagledano u istorijskom kontekstu. Istorijski 
kontekst kao rezultat znaњa o pojedina;nim primerima. Uopшtavaњe kao iskustvena 
podloga. Tri nivoa saznaњa o arhitekturi: opis pojedinaчnog dela, istorijski razvoj 
arhitekture i arhitektonska teorija. Metodologija istraжivaњa istorije stilova, 
istorije graђewa, istorije arhitektonskih programa, istorije semantiчkih odnosa i 
istorije graditeqskih sistema. Teoretski novo sticawa znawa o odnosu postavqenog 
zadatka i wegovog reшewa. Metodologija kritiчke analize pojedinaчnog dela, epohe, 
liчnosti i metode uporedne analize. Prilagoђavawe filozofske, logiчke, teorijsko-
misaone metode (induktivno-deduktivna, analitiчko-sintetiчka, apstrakcija, 
komparativna, generalizacija i specijalizacija, deskripcija, kompilacija i metoda 
grafiчkog prikazivawa) prouчavaњu istorije, teorije i kritike arhitekture. 
 
 
 



 2

Методологија научног истраживања у урбанистичком планирању 
 
Uvod u metodoloшke pristupe u sprovoђeњu i prezentovaњu istraжivaњa na podruчju 
urbanih studija. Razumevaњe pozicije struчne ekspertize i analitiчke i politiчke 
uloge istraжivaњa. Oblici istraжivawa i procene istraжivaчkog procesa i proizvoda. 
Filozofske osnove nauчnog istraжivawa u urbanizmu. Oblikovawe istraжivawa: 
identifikacija aktuelnih problema, izbor adekvatne metodologije, postavqawe 
fokusiranih istraжivakih pitawa, konceptualno modelovawe kauzalnih veza. Pregled 
i izbor odgovarajuћe literature iz razliчitih oblasti prirodnih, druшtvenih i 
primewenih nauka. Razvijawe istraжivaчkih hipoteza. Naчin prikupqawa podataka i 
wihova analiza. Procena upotrebqivosti istraжivawa za razliчite korisnike. Etiчke 
i politiчke implikacije istraжivaчkih poduhvata. 
 
 
Методологија научног истраживања у архитектонском инжењерству 
 
Научно истраживање у архитектонском инжењерству одвија се по методологији и 
специфичној процедури која обухвата. Изналажење проблема чије решење није нађено 
или задовољавајуће. Прецизно дефинисање циља истраживања у виду програмског 
задатка за решење постављеног проблема. Изучавање литературе у циљу прикупљања 
постојећих решења постављеног проблема, њихова анализа и оцена. Формирање научног 
апарата за анализу којим се обавља испитивање варијантних решења и оптимизација. 
Формулисање предложеног решења постављеног проблема са описом научног доприноса 
оствареног у раду и унапређењима у односу на позната решења. 
 
 
Методологија истраживања у архитектонском и урбанистичком пројектовању 
 

Увод у методологије истраживања у архитектонском и урбанистичком пројектовању. 
Основна структура програма прати преглед теоријске и критичке литературе која се односи 
на шири социо-економски и филозофски контекст знања у области архитектуре. Програм 
предвиђа испитивање различитих гледишта и постављање вредносних судова у процесу 
научног описивања и објашњења грађене средине и проблематике архитектонског и 
урбанистичког пројектовања, кроз које се студенти оспособљавају да одреде проблем 
истраживања и одговарајући метод истраживања. Програм обухвата две међусобно 
повезане серије предавања са дискусијом: (1) методи модерног историјско-теоријског 
истраживања и (2) методи критичког истраживања. Циљ прве серије јесте истраживање 
методолошких веза између историјско-теоријског рада и архитектонско-урбанистичке 
праксе, а друге, развијање независних, индивидуалних теоријских приступа, кроз пажљиво 
истраживање и анализе архитектонско-урбанистичке праксе и примарних извора. 
Очекивани резултат, односно исход учења, јесте да сваки студент буде способан да 
артикулише савремене проблеме истраживања у архитектонском и урбанистичком 
пројектовању у односу на културно-историјску перспективу, да изабере одговарајући метод 
истраживања и да буде упућен/а на који начин истраживање добија погодну теоријску 
заснованост.  
 
 
Историјски дискурс истраживања 
 
Osnovni elementi istorijskog diskusa u istra`ivawu gaditeqstva. Posmatрawe  
рazvoja arhitektuрe kroz istorijske, dru{tvene, socijalne, politi~ke i kultuрne pojave. 
Nastajawe i nestajawe pojedinih graditeqskih oblika u zavisnosti od istorijskih 
okolnosti. Uticaj prelomnih istorijskih perioda, doga|aja i li~nosti na graditeqska 
shvatawa i arhitektonsko oblikovawe.  Graditeqsko nasle|e kao odraz vremena, 
dru{tva, ideologija, shvatawa, verovawa, nau~nog i tehnolo{kog razvoja. Analiza 
karakteristi~nih epoha i gra|evina. 
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Социо – политички дискурс истраживања 
 
Civilizacijski i kulturolo{ki kontekst artikulacije pojmova javno dobro i javni 
interes u gradskom / naseqskom prostoru. Interesne grupe i wihov uticaj na 
oblikovawe i koriшћewa prostora / graђene sredine. Qudska prava (graђanska i 
politiчka, ekonomska, socijalna i kulturna, ekoloшka), kvalitet жivqewa i graђena 
sredina. Pojam legitimnih i nelegitimnih interesa. Druшtvena moћ i interesi. Pojam 
norme i uloga norme. Druшtvene i aksioloшke osnove utemeljena norme. Urbanistiчka 
norma kao osnova urbanosti i urbanog kontinuiteta. Druшtvena uslovqenost poшtovawa 
norme i odnosa prema normi.  
 
 
Технолошки дискурс истраживања 
 
Osnovni pojmovi, zna~ewa i kontekst primene tehnologije. Savremene tendencije u 
tehnologiji gra|ewa. Mogu}nosti transfera tehnologije i tehnolo{ke reinterpretacije 
istorijskog nasle|a. Savremeni projektantski i tehnolo{ki koncepti u 
industrijalizovanoj i prefabrikovanog gradwi. Uticaj tr`i{nih, socijalnih i 
ekonomskih uslova na razvoj savremenih tehnologija gradwe. Uvo|ewe ekolo{kih i 
energetskih parametara u projektovawe i gra|ewe zgrada. Novi materijali i uticaji na 
tehnologije projektovawa i gra|ewa zgrada. Projektantsko-tehnolo{ki aspekt 
instalacionih sistema. Uticaj projektantskih odluka na vrednosti objekata. 
  
 
Теоретско – филозофски дискурс истраживања 
 
Elementi teoretskog i filozofskog diskursa. Terminologija, naчin primene, tumaчewe 
i znaчewe. Nivoi saznawa: od univerzalne filozofske ideje do teorijskog principa u 
arhitekturi. Poetike stvaralшtva u arhitekturi i umetnosti. Naчin interpretacije 
odreђenog filozofskog stava u arhitekturi. Analiza primera.    
 
 
Естетско-симболички дискурс истраживања 
 
Sistematsko proучавање аспекта симболике и естетике релевантних за архитектуру, 
урбанизам, као и конструктивно материјалне принципе. Проучавање ће се усмерити и на 
теоретске односе филозофске и практичне естетике, као и за проблеме везане за однос 
естетике и симболике у теоретском и историјском оквиру. Посебна пажња ће се усмерити 
на однос ових принципа и аспеката са процесом стваралачког деловања, као области 
интеграције различитих естетско – симболичких приступа архитектури и урбанизму. 
 
 
Антрополошко – културолошки дискурс истраживања 
 
Istra`ivawe antropolo{ko - kulturolo{ke  dimenzije prostora. Instrumentalni, 
saznajni i normativni aspekti  kulture i disciplina arhitekture. Na~in `ivota  i 
odnos prema prostoru / nasequ.  Vrednosti i potrebe. Multikulturalnost i urbana 
kultura. Globalizacija, kultura i gra|ewe. Kultura i urbana struktura. 
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2. ГОДИНА СТУДИЈА – основна област истраживања АРХИТЕКТУРА 
студије научног карактера 

 
 
 
 
Студије архитектуре 
 

Критички преглед дела, теорије и полемика у архитектури и урбанизму у периоду после 
Другог светског рата. Циљ програма је да се формира оквир за промишљање предмета 
студија архитектуре у контексту савремене историје и проблематике релевантне за 
савремена истраживања и дебате. Посебна пажња посвећена је разматрању конструкта 
духа времена, савремености, модерности, постмодерности и садашњости.  
 
 
Методологија и филозофија архитектонског и урбанистичког пројектовања 
 

Програм се заснива на разрађивању метода компаративне критичке анализе, која се у 
научно-истраживачком раду користи као средство за откривање експлицитних и 
имлицитних намера и ауторских позиција у пројектовању грађене средине. Ананалитички 
процес полази од разраде система категорија, компаративно испитујући одређене 
архитектонске категорије и његове варијетете као изразе и отелотворења различитих 
историјских услова, ауторских концепција, односа према природи или контексту, употребе, 
односа према друштвено-економским условима или условима производње. У томе, 
значајан аспект јесте сагледавање архитектонско-урбанистичког пројектовања у односу на 
културно-историјску перспективу и доминантне филозофске дикурсе одређених историјских 
периода. Проучавање методологије архитектонско-урбанистичког пројектовања има 
следеће циљеве (1) да се архитектонско и урбанистичко пројектовање посматра као шири 
културни дискурс; (2) да се осветле фине разлике у различитим приступима и (3) да се 
проучи њихов значај у остваривању квалитетне архитектуре. 
 
 
Наука о простору 
 

Наука о простору се бави позицијом архитектуре као мултидисциплинарне дисциплине, која 
се сагледава кроз факторе историјских дисциплина, филозофских дисциплина, 
социолошких и културолошких дисциплина, политичких и економских дисциплина, 
дисциплина које се баве перцепцијом и визуленим спознајама простора, географских 
дисциплина као и морфологије, технологије и информатике, екологије, и, на крају, одрживог 
развоја као савременог оквира који окупља разнородну структуру мулидисциплинарног 
приступа науци о простору. Посебан акценат јесте сагледавање архитектуре као 
дисциплине која поред просторне, обувата и временску димензију. Архитектура се 
сагледава у контексту као истразивачка област вишедимензионалног карактера. 
 
 
Управљање пројектима 
 
Procesi i oblasti u metodologiji upravqawa objektima (planirawe, realizacije i 
kontrola upravqawa: obimom, vremenom, tro{kovima, kadrovima, rizicima, 
kvalitetom, nabavkama, komunikacijama i integracijom pojedinih procesa). Numeri~ke 
metode u upravqawu projektima (operaciona istra`ivawa, metode optimizacije, 
linearno programirawa). Upravqawe vremenom i metode dimani~kog planirawa. 
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Технологије пројектовања и грађења 
 
Tehnologija gra|ewa - osnovne definicije i pojmovi. Razvoj tehnologija gra|ewa. Uticaj 
razli~itih tehnologija gra|ewa na projektovawe i gra|ewe arhitektonskih objekata. 
Faktori izbora tehnologije gra|ewa. Forma i materijalizacija zgrada. Tehnologije 
gra|ewa i prilagodqivost projektantskim i korisni~kim zahtevima. Principi i 
tehnike materijalizacije fleksibilnih arhitektonskih struktura. Savremeni 
projektantski i tehnolo{ki koncepti industrijalizovane i prefabrikovane gradwe, 
studija slu~aja - analiza stranih primera. Ekonomski aspekt prefabrikacije. Razvoj 
prefabrikacije i industrijalizacije u Srbiji. Primena lake prefabrikacije u gradwi 
stambenih objekata. 
 
 
Инвестиционе студије и модели финансирања 
 
Metodologije izrade i sadr`aj predinvesticionih i investicionih studija 
(metodologije Svetske banke, Evropske banke za obnovu i razvoj: op{ti delovi, analize 
tr`i{ta, analiza lokacije, analiza uticaja na `ivotnu sredinu, analiza razvojnih 
mogu}nosti, analiza tro{kova i dinamike izgradwe, analiza tro{kova eksploatacije) i 
investiciono odlu~ivawe. Modeli finansirawa i monitoring finansijskih 
institucija. Metodologije procene i upravqawa tro{kovima. Analiza i vrednovawe 
uticajnih faktora na vrednost poduhvata (cost-benefit, `ivotni ciklus objekta, interna 
stopa rentabilnosti, velue engineering). 
 
 
Биоклиматска и еколошка архитектура 
 
Savremeni zahtevi arhitektonskog i urbanisti~kog projektovawa i gra|ewa. 
Metodologija arhitektonskog i urbanisti~kog projektovawa. Reinterpretacija i 
evolucija primene tradicionalnih formi i materijala. Metodologija verifikacije i 
sertifikacije. 
  
 
Инсталациони системи и еколошка заштита 
 
Atmosferska kanalizacija:  deponovawe atmosferskih voda za komunalne potrebe 
(prawe, zalivawe terena, ga{ewe po`ara i sl.). Fekalna kanalizacija: Otpadne vode, 
lokalno pre~i{}avawe komunalne kanalizacije, i kori{}ewe za natapawe terena. 
Komunalno sme}e : Odvajawe i reciklirawe. 
 
 
Историја теорија у архитектури и уметности 
 
Sistematsko prouчavaњe teorija, teoretiчara i teorijskih principa kroz istoriju 
arhitekture i umetnosti do danas (hronoloшko, nacionalno, lingvistiчko). Veza 
arhitekture i drugih umetnosti kroz zajedniчke stvaralaчke principe.  Razvoj, 
kontinuitet i diskontinuitet pojedinih teorijskih postavki. Kako teorija prethodi 
praksi i obrnuto, kako se na osnovu prakse definiшu teorijske postavke: kodifikacija 
prakse ili programa. Дijalog teorije i prakse.  
 
 
Историјска авангарда и пионири архитектонског модернизма 
 
Циљ предмета је да кроз изучавање примарних извора упозна студенте с принципима и 
теоријама историјске авангарде и њиховог утицаја на стваралаштво пионира 
архитектонског модернизма. Одабране зграде, типолошки систематизоване, биће 
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анализиране на компаративној основи с аспеката просторне организације и културног и 
идеолошког контекста. 
 
 
Савремено читање и преиспитивање историје теорија архитектуре и уметности 
 
Arhitektura i druge likovne umetnosti kao "nemi tekst". Literarna i neliterarna 
sredstva razumevaњa arhitekture i umetnosti. Privilegije tekstova: чitaњe 
arhitekture i likovnih umetnosti; rituali чitaњa: razumevaњe znaчeњa kroz tekst; 
tiranija teksta i druga sredstava kojima se чitaњe teksta moжe zameniti. Komparativna 
analiza tumaчeњa teorijskih tekstova u vreme nastanka i sa istorijske distance. Nova 
lingvistiчka, semiotiчka i semantiчka tumaчeњa starih tekstova, promene u tumaчeњu 
istorijskog, kulturnog i druшtvenog konteksta vremena u kojima su tekstovi nastali, 
nove tehnologije u ispitivaњu originalnog rukopisa, prerada i dopisivaњa.  
 
 
Теоријске поставке проучавања и заштите градитељског наслеђа 
 
Теоријe проучавања и заштите градитељског наслеђа кроз историју. Међународне повеље 
и регулатива о очувању културних добара и градитељског наслеђа. УНЕСКО и светска 
културна баштина. Савремени приступи и теорије заштите градитељског наслеђа. Заштита 
градитељског наслеђа у контексту одрживог развоја. Теоријска питања валоризације и 
очувања градитељског наслеђа. Категоризација споменика, принципи заштите и 
могућности њихове примене. 
 
 
Савремени методи проучавања, заштите и презентације градитељског наслеђа 
 
Циљеви и значај проучавања градитељског наслеђа. In situ истраживања – савремене 
технике снимања објеката и локалитета. Методе израде документације о споменицима. 
Метролошка, пропорцијска и типолошка истраживања. Савремени принципи и методи 
заштите градитељског наслеђа. Техничке мере заштите градитељског наслеђа 
(привремена заштита, конзервација, анастилоза, рестаурација, реконструкција и др). 
Различити облици презентације градитељског наслеђа (археолошки паркови, етно паркови, 
музеолошка презентација и др). Проблем осветљавања у презентацији споменика и 
споменичких целина. 
 
 
Градитељско наслеђе на тлу Србије 
 
Праисторијско наслеђе. Античко наслеђе. Средњовековно наслеђе (IX-XV века). Пост-
средњовековни период. Барок и класицизам. Архитектура историјских стилова (XIX и XX 
век). Сецесија и почеци модерне архитектуре. Модерна архитектура – XX век. Народно 
градитељство. 
 
 
Архитектура и урбанизам двадесетог века у Србији 
 

Програм обрађује и испитује појаву модерних идеја и концепата у архитектури и урбанизму 
Србије током двадесетог века, кроз преглед извора, научних истраживања и утемељену и 
аргументовану социо-историјску, теоријску и архитектонску анализу. Методске јединице су 
профилисане тако да се на синтезни начин прикаже, коментарише и евалуира искуство 
модернизма у архитектури код нас, и везе нашег искуства са тадашњим међународним 
правцима. У програму се, кроз научни опис и објашњење, обрађује специфична ситуација 
модерне архитектуре и урбанизма Србије, а кроз критичку и компаративну анализу, она се 
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повезује са европским токовима у истраживаном периоду, али и са савременим теоријским 
расправама.  
 
 
Системи вредности и представљања у теоријама и праксама архитектуре и 
урбанизма 
 

Предмет се бави проучавањем односа између архитектонског представљања (приказа) и 
система вредности артикулисаних у теоријским и књижевним текстовима. На одабраним 
тематским примерима из историје архитектуре, архитектонски и урбанистички пројекти, 
планови и цртежи, слике, макете, фотографије, колажи, филмски прикази и др, посматрају 
се као медиј који посредује између теоријски артикулисаних идеја и света физичких 
објеката. Испитујући начине на које се врши ово посредовање, које најчешће није ни 
непосредно нити једнозначано, програм испитује могућност вишеструког превода, односно 
читања, одређене идеје. Методске јединице обухватају теме које се баве овом односом у 
историјском распону од изума перспективног представљања у ренесанси и слика 
"идеалних градова", до употребе сликарских и нових дигиталних технологија 
представљања у архитектури постмодерног доба. 
 
 
Теорија простора 

Општа оцена простора и доктрине. Шта чему претходи: филозофија/архитектура. Концепт 
света и живота – концепт простора. Димензије простора – мера/мерило. Делови, целине и 
подела. Кретање и промене. Опажање – еколошка психологија. Могућности објашњења 
просторне типологије.Три одреднице хумане географије: простор-време-место. 
Трансформација структура. Облици времена и простора. Однос места – пут и место. 
Поистовећење и свакодневље: слобода избора. Културни оквир и место. Посебни 
проблеми теорије простора. Модерни језик архитектуре: Ch. Jencks, B. Zevi, H. Hertzberger, 
R. Meier. 
 
 
Принципи архитектонске едукације 
 
Области архитектуре. Образовање у области архитектуре. Нивои образовања. Опште 
архитектонско образовање. Професионално архитектонско образовање - приступ лиценци. 
Високо образовање у области архитектуре - врсте и степени (академско - апликативно; 
први, други и трећи степен). Образовни профили. Методологије архитектонског 
образовања (тематско - процесно - истраживачко). Приступ образовном процесу (групни - 
индивидуални). Примери наставних програма у свету. Европски простор архитектонског 
образовања. Континуални развој наставних програма. Перманентно образовање у области 
архитектуре. 
 
 
Управљање одржавањем објеката 
 
Finansijski aspekti odr`avawa objekta (izvori finansirawa, modaliteti, procedure). 
@ivotni ciklus projekta, programi i planovi preventivnog odr`avawa, teku}e i 
investiciono odr`avawe. Programi odr`avawa instalacionih sistema. Istra`ivawe 
odnosa investicionih i eksploatacionih tro{kova - studija slu~aja. 
 
 
Обнова и санација зграда 
 
Metodolo{ki pristup obnovi zgrada; Projekti obnove - studije slu~aja. Analize 
prostorno-organizacionih i tehnolo{kih mogu}nosti promene namene i pove}awa 
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prostornog komfora (dogradwe po horizontali i vertikali). Metode unapre|ewe 
energetskih performansi zgrada u ciqu formirawa energetski racionalnih i 
efikasnih zgrada - unapre|ewe toplotnog komfora, prirodne ventilacije i osvetqaja; 
Pokazateqi i provera energetskih u{teda i dobitaka. Unapre|ewe oblikovnih 
performansi zgrada - kontekst i savremene tendencije. Analiza stawa doma}eg 
gra|evinskog fonda i mogu}nosti i strategija obnove. Razmatrawe nadogradwe 
potkrovqa u doma}oj praksi. Unapre|ewe instalacionih sistema. Sanacija zgrada. 
Sistematizacija i vrednovawe metoda sanacije (metode elektrolize, metode presecawa 
i iwektirawa, krute izolacije). Projekat sanacije objekta - studija slu~aja. 
 
 
Савремене технологије материјализације кровова и фасада 
 
Krovovi: Krov - funkcionalni, oblikovni i energetski potencijal u arhitektonskom i 
urbanisti~kom projektovawu. Kosi krov - tradicionalan i savremen arhitektonski 
element. Savremeni koncepti projektovawa i izvo|ewa krovova - multifunkcionalni 
krovovi. Krovovi u funkciji snabdevawa energijom - krovovi sa solarnim kolektorima i 
fotoelektri~nim sistemima. Krovovi u funkciji prirodnog osvetqaja, za{tite od 
sun~evog zra~ewa i prirodne ventilacije. Nadogradwa i adaptacija krovova. Fasade: 
Funkcionalni, tehnolo{ki i oblikovni aspekt projektovawa i izvo|ewa fasada. 
Savremeni materijali i tehnologije oblagawa fasada. Problemi finalizacija; 
prednosti i mane klasi~nih i prefabrikovanih sistema finalizacija. Energetski-
efikasne fasade - tehnolo{ki aspekt projektovawa fasadnih elemenata u funkciji 
energetskih dobitaka, regulacije toplote, prirodnog osvetqaja i ventilacije. 
Funkcionalno-tehnolo{ki aspekt projektovawa dvostrukih fasada. Koncepti 
fleksibilnih omota~a zgrada. 
 
 
Пројектовање и реализација објеката за тржиште 
 
Utvr|ivawe potreba, analiza tr`i{ta, analiza finansijskih mogu}nosti investitora, 
o~ekivani finansijski efekti, studija izvodqivosti. Analiza potencijalnih lokacija; 
ekonomski, pravni, prostorni i infrastrukturni aspekti. Urbanisti~ki uslovi i 
podloge za projektovawe, prethodni radovi. Investicioni i projektni program. Tehni~ka 
dokumentacija za izgradwu objekta (generalni, idejni, glavni, izvo|a~ki i projekat 
izvedenog stawa). Pribavqawe dozvola za izgradwu, potrebna dokumentacija, 
regulativa. Izbor izvo|a~a i ugovaрawe izgradwe. Izgradwa, faze izgradwe, nadzor, 
tehni~ki prijem objekta, upotrebna dozvola. Studija slu~aja 1 i 2.    
 
 
Функционалне области управљања пројектима 
 
Kandidat bira jednu od funkcionalnih oblasti upravqawa projektima koju detaqno 
istra`uje na konkretnom projektu i to: obuhvat, kvalitet, rizici, nabavke, komunikacija, 
kadrovi i procesi integracije u globalne planove. 
 
 
Савремени третман материјала у архитектури 
 
Savremeni zahtevi gra|ewa i pogodnosti primene materijala. Metodologija izbora 
materijala. Priroda materijala i forma. Autohtonost materijala i kontekst gra|ewa. 
Reinterpretacija i evolucija primene tradicionalnih materijala. Novi materijali i 
mogu}nosti gra|ewa. Materijali gra|ewa i `ivotna sredina. 
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Осветљај: пројектовање, ефекти и прорачуни 
 
Principi projektovawa osvetqewa, kriterijumi i parametri. Potrebe za osvetqewem i 
efekti. Uvo|ewe prirodne svetlosti u objekat. Ve{ta~ko osvetqewe. Neophodni 
prora~un i finansijski efekti. 
 
 
Херменеутика сакралне и профане архитектуре 
 
Poreklo i nasleђe sakralne i profane arhitekture. Univerzalnost hermeneutiчkog 
promiшљaњa. Interaktivnost, ozbiљnost i transformacija arhitektonskog iskustva i 
interpetacije. Graђevine, љudi i situacije koje ih dovode u uzajamnu vezu. Mehanizmi 
arhitekture, red i variraњe reda. Voљno i nevoљno prouчavaњe graђevina. Gubљeњe i 
vraћaњe proшlosti kao interpretativan izazov. Meђukulturalne klasifikacije, 
iluzije o neutralnosti i razumevaњu. Sinhrono poreђeњe arhitekture (sliчnost, 
morfologija); dijahrono poreђeњe arhitekture (razlike, specifiчnosti). Definisaњe 
arhitektonskog promiшљaњa. 
 
 
Студије касноантичке и ранохришћанске архитектуре 
 
Kљuчna epoha za formiraњe evropske arhitekture: istorijska, druшtvena, kulturna 
podloga za definisaњe arhitektonskih programa, konstrukcijskih sklopova, prostorne 
organizacije, arhitektonske kompozicije. Ideologija i simbolika kasno-rimskog 
imperijalnog sistema i odraz na arhitekturu i umetnost toga vremena. Formiraњe 
hriшћanstva i definisaњe novog arhitektonskog i likovnog programa. Preuzimawe 
uzora, transformacija, prilagoђavawe znaчewa, oblika i simbola. Kasnoantiчki i 
ranohriшћanski arhitekti, wihovo obrazovawe i sposobnosti. Studije primera.     
 
 
Људско тело као тектонски конструкт 
 
Qudsko telo kao konceptualna snaga mnogih arhitektonskih ideja (realizovanih ili 
nerealizovanih na razini teorijskih postavki). Чovek kao mera, kao simbol, kao 
metafora, kao znaчeњe, kao poruka. Materijalna i duhovna interpretacija љudskog tela 
u arhitekturi. Analogije graђevina-љudsko telo kroz istoriju. Determinisaњe i 
potvrђivaњe arhitektonske ili urbanistiчke kompozicije, prostorne raspodele i 
proporcijskih odnosa kroz analogije sa љudskim organizmom. Savremene interpretacije 
љudskog tela u arhitekturi. 
 
 
Студије ренесансне архитектуре – полазиште савремене архитектуре 
 
Kritiчki i istorijski metod prouчavanja renesanse. Чetiri kategorije analiza: 
prostorna kompozicija, primena i upotreba povrшina i zidova, primena svetlosti, boje 
i drugih optiчkih efekata, odnos objekta prema druшtvenim funkcijama, a na osnovu 
principa commoditas, firmitas, venustas. Organizacija elemenata, koncept prostora i 
odnos spoqa - unutra u skladu sa redom, euritmijom i simetrijom. Filozofska 
interpretacija arhitekture kao matematiчke umetnosti. Problem proporcija i 
sklopova. Glavni element renesansne arhitekture - stilski redovi. Geometrizacija 
elemenata u renesansi. Arhitektura graђevine i wen prostor u organizacionom i 
funkcionalnom smislu. 
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Писана реч у архитектури 
 
Циљ предмета је да на аналитички начин студентима укаже на садржај низа књига и 
предавања која су написали или одржали архитекте и архитектонски критичари 
формирајући на тај начин корпус поставки и принципиа из којих су изведене радикалне 
теорије архитектуре 20. века. 
 
 
Садејство архитектуре и других уметности 
 
Изучавање односа између архитектуре, сликарства и скулптуре кроз сагледавање 
поетичких, семиотичких и дискурзивних аспеката њиховог садејства — са аспекта теорије и 
са аспекта текста. Успостављање односа између визуелне културе и друштвених, 
политичких и културних идентитета у дијахронијској и синхронијској перспективи у оквиру 
различитих историјских култура унутар западне цивилизације. Проблем детерминисаности 
академских дисциплина (археологија, историја и теорија уметности, етнологија, 
антропологија, социологија) и аутономних уметничких пракси (архитектура, сликарство, 
скулптура итд.), релативизација њиховог утицаја на истраживање визуелне и материјалне 
културе; проблематизација сваког односа између теорије и текста унутар њих. 
 
 
Историјске конструкције, материјали и технике грађења 
 
Градитељски принципи кроз историју. Еволуција примене градитељских материјала. 
Примитивне конструкције и народно градитељсво. Камен – технологија обраде камена, 
конструкције и технике грађења. Конструкције од опеке и материјала на бази глине кроз 
историју. Везива, малтери и бетони – еволуција примене и утицај на развој конструктивних 
система и облика. Дрво и дрвене конструкције кроз историју. Примена металних 
конструкција кроз историју. Историјске конструкције XIX и XX века. Специфични проблеми 
грађења и начини њиховог решавања кроз историју (избор места грађења и начина 
фундирања, заштита од влаге, преносиве и монтажне конструкције у историји грађења). 
 
 
Проучавање и заштита уметничког наслеђа у Србији 
 
Праисторијска уметност на тлу Србије. Уметност антике. Српско средњовековно 
сликарство. Сликарство новог доба (XVII и XVIII век). Српска уметност XIX и XX века. 
Савремене методе заштите и презентације уметничког наслеђа у Србији. Заштита и 
презентација мозаика, фресака, иконостаса, икона, слика и предмета примењене 
уметности. 
 
 
Санација и реконструкција објеката градитељског наслеђа 
 
Узроци оштећења споменика културе и градитељског наслеђа. Савремени поступци и 
материјали за санацију и реконструкцију објеката градитељског наслеђа. Санација зиданих 
објеката - анализа носивости, санација и ојачање темеља. Санација зиданих објеката - 
анализа носивости, санација и ојачање зидова. Санација зиданих објеката - анализа 
носивости, санација и ојачање лукова, сводова, купола. Санација објеката од армираног 
бетона - анализа носивости, санација и ојачања. Санација објеката од метала - анализа 
носивости, санација и ојачања. Санација објеката од дрвета - анализа носивости, санација 
и ојачања. Пресељавање објеката - принципи, методе, примери. Примери санација и 
реконструкција објеката градитељског наслеђа. 
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Помоћне научне дисциплине у проучавању градитељског наслеђа 
 
Значај и примена археолошких истраживања у проучавању и презентацији градитељког 
наслеђа. Улога етнологије у проучавању градитељског наслеђа. Примена музеологије у 
презентацији градитељског наслеђа. Значај и примена палеографије (античке и 
средњовековне) у проучавању градитељског наслеђа. 
 
 
Конзервација материјала у области градитељског наслеђа 
 
Историјат проучавања материјала у области заштите градитељског наслеђа. Научна 
истраживања материјала у поступку конзервације (археометријска истраживања, наука о 
конзервацији). Промене материјала као проблем и феномен у области заштите 
градитељског наслеђа. Механизми и чиниоци разарања. Савремени материјали у поступку 
заштите градитељског наслеђа – реверзибилност поступака заштите и компатибилност 
материјала. 
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2. ГОДИНА СТУДИЈА – основна област истраживања УРБАНИЗАМ 
студије научног карактера 

  
 
Савремене урбане студије  
 
Феномен глобализације и савремени град. Дистрибуција моћи у урбаном простору. 
Обрасци контроле и експлоатације урбаног простора. Системски приступ анализе урбаних 
и регионалних структура. Инфраструктурни системи у функцији стратешког управљања 
просторним развојем. Процеси и процедуре одлучивања на градском и регионалном нивоу. 
Истраживање ефикасности урбаног менаџмента и маркетинга. Регионални аспект и 
квалитет живота. Истраживање економских и социјалних ефеката урбане обнове. Социо 
културна диференцијација у урбаном и регионалном простору. 
 
 
Методологија урбанистичког планирања и истраживања 

Istraжivaчke metode druшtvenih nauka usmerene na razumevawe i interpretaciju 
izgraђene sredine, istraжivawe qudskih interakcija, istraжivawe procesa planirawa 
i organizacionih struktura. Pregled relevantnih istraжivawa u srodnim oblastima i 
disciplinama. Pregled razliчitih tehnika kvantitativnih i kvalitativnih 
istraжivawa sa posebnim osvrtom na wihovu relevantnost za urbanistiчko planirawe 
i javno upravqawe. Metode i tehnike evaluacije koje se upotrebqavaju u proceni 
kvaliteta razliчitih aspekata urbanog fenomena. Identifikacija varijabli, 
indikatora i wihova analiza u istraжivaчkom kontekstu. Analiza zahteva vezanih za 
metodologiju merewa i procenu efekata. Formulisawe i proveru istraжivaчkih tema. 
Elementi istraжivawa u okviru osnovnih metoda: studija sluчaja, ankete, komparativno 
istraжivawe, eksperimentalno istraжivawe. Priprema i definisawe odgovarajuћe 
strukture istraжivawa, izbor i provera adekvatnosti metoda i tehnika kao osnove za 
planirawe i odluчivawe.    

 
Истраживање простора 
 
Психолошки аспекти просторне анализе. Социокултурни контекст обликовања физичких 
структура. Истраживање модерне традиције просторног понашања. Визуелни идентитет 
просторних структура. Еколошка валоризација простора. Истраживање критеријума и 
ндикатора одрживости просторних ресурса. Однос простор – време у структури града. 
Истраживање нивоа компонентне безбедности просторних структура. Информатичка 
ревалоризација простора. Симултане просторне мреже полифункционалности, контрола и 
значење простора. 
 
 
Теорија планирања 
 
Poreklo i razvoj urbanistiчkog planirawa. Utopijsko miшqewe, evropski modeli 
urbanistiчkog planirawa, urbane tehnologije, razliчiti oblici usmeravawa urbanog 
razvoja. Legitimitet urbanistiчkog planirawa. Veza izmeђu urbanog razvoja i prakse 
planirawa. Urbanistiчko planirawe u kontekstu druшtvenog razvoja i razvoja struчnog 
znawa. Vrednosti, etika i javni interes. Vrednosne pretpostavke postmodernizma i 
wihov znaчaj za planirawe. Urbanistiчko planirawe u kontekstu intelektualnih, 
druшtvenih i tehnoloшkih promena. Racionalnosti i javni interes. Efikasnost i 
jednakost. Moћ i konflikti u planirawu. Planirawe kao proces optimizacije. 
Planirawe kao druшtveno uчewe. Planirawe kao komunikativna akcija. 
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Постмодерни град 
 
Tranzicija od modernog ka postmodernom svetu. Teoretske definicije postmodernosti. 
Globalizacija. Rekonstrukcija ekonomije: novi ekonomski poredak. Znaчewa prostora, 
odnosa moћi, tenzija izmeђu tradicije i promene. Preoblikovawe urbane strukture. 
Postmoderne forme druшtvene, kulturne i ekonomske nejednakosti. Hiperrealnost i 
vizuelno. Novi oblici urbane analize, planirawa i regulacije. Analiza primera: Los 
Angeles, London, Mexico City, Cairo, Calcutta i Sao Paolo.  
 
 
Принципи и инструменти урбанистичког планирања 
 
Pregled osnovnih ekonomskih principa relevantnih za finansirawe proizvodwe 
prostora. Ekonomske, socioloшke i geografske teorije strukture grada. Privatna vs. 
javna svojina. Politike i praksa u odreђivawu obrazaca vlasniшtva, upotrebe, 
ekonomija i pravde u alternativnim svojinskim sistemima. Trжiшte nekretnina i 
urbani razvoj. Porezi i modeli urbanih struktura. Osnovni pravni principi od znaчaja 
za proces planirawa. Pravni kontekst: meђunarodni pravni okvir, nacionalni: ustav, 
zakoni o planirawu, zemqiшtu, upravi, porezima, transakcijama. Pravne procedure. 
Zakoni kao instrumenti promene. Osnovni koncepti i principi urbanih politika. Razvoj 
urbanog planirawa i wegove uloge u oblikovawu prostora. Analiza odnosa planirawa i 
organizacione strukture gradova i regiona. Javno finansirawe i lokalna vlast. 
Iskustva EU, SAD i zemaqa u razvoju. Odnos javnog, privatnog i treћeg sektora u 
odluчivawu o urbanom razvoju. Planirawe upotrebe zemqiшta na urbanom i regionalom 
nivou. Institucionalni okvir, principi i standardi. Strateшko planirawe. 
Uspostavqawe prioriteta na hijerarhijskim nivoima. Formulisawe politika i 
programa u kontekstu politiчkog konflikta i konkurencije.  
 
 
Посебни проблеми развоја насеља и планирања у земљама у транзицији 
 
Prelaz sa centralizovanog na meшoviti model razvoja: odraz na institucije, procedure 
i regulativu.  Planirawe i trжiste: identifikovawe oblasti koje se reguliшu kroz 
planirawe. Novi akteri. Plan prema trжistu: uloga investicionih institucija, banaka, 
itd. Politike razvoja-planovi-regulativa. Model planirawa kojim se planira vs. model 
kojim se reguliшe. Regulativa u urbanistiчkom planirawu. Regulativa u urbanistiчkom 
projektovawu. Planerski standardi i urbanistiчki standardi. Meђunarodne 
orgnizacije. Nadnacionalne institucije i efekti na nacionalnom planu. 
 
 
ИТК подршка у планирању и пројектовању 
 
IKT tehnologije kao izazov postojeћim oblicima rada. Efikasnost i primenqivost 
pojedinaчnih tehnologija u fazama planirawa: priprema planova, usvajawe i 
implementacija planova. Planning Support Systems. IKT podrska u urbanistiчkom 
projektovaњu u procesu projektovaњa i saradњi sa uчesnicima. Community Viz 
aplikacije. Virtuelni planerski studio. IKT podrшka procedurama odluчivawa i 
uчeшћu graђana u procesu formiraњa-oblikovaњa gradskog prostora.  
 
 
Теорија и пракса урбанизма у Србији 
 
Историјски и културни контекст градова и насеља у Србији. Европске основе српског 
урбанизма – оснивање нових и реконструкција постојећих градова 19. века. Морфогенеза 
градова у Србији. Естетика јавних простора у градовима Србије. Урбанистичке идеологије и 
доктрине у Србији. Социјалистичка урбанизација и развој градова у Србији у другој 
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половини 20. века. Урбани идентитет градова у Србији. Велики пројекти – визије, конкурси, 
реализације. Градови и тржиште – урбана транзиција у Србији. Стратешки приступ развоју 
градова у Србији – нове планерске тенденције. 
 
 
Социјално становање 
 
Социјално становање у оквиру теорије и политике јавног сектора. Економски обрасци 
финансирања социјалног становања. Корисничке групе у сектору социјалног становања. 
Институционални оквир социјалног становања: компаративна анализа. Социјално 
становање у функцији регионалног развоја и одрживости. Критеријуми и индикатори 
квалитета социјалног становања. Локациони захтеви и локационе политике социјалног 
становања. Физичке структуре социјалног становања: просторне и технолошке 
перформансе. Принципи и компоненте пројект менаџмента у социјалном становању. 
Социјално становање у оквиру система урбаног и просторног планирања. 
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2. ГОДИНА СТУДИЈА – основна област истраживања АРХИТЕКТОНСКО 
ИНЖЕЊЕРСТВО 

студије научног карактера 
   
 
Структуре  у дрвету 
 
Анализа међусбих утицаја фамилије параметара на функционалну, обликовну и економски 
оправдану примену савремених система дрвених конструкција при пројектовању и грађењу  оних 
архитектонских објеката за које су еколошки фактори од значаја за функцију. Дефиниција принципа 
примене дрвених структура при пројектовању и грађењу објеката, који морају имати, из 
функционалних разлога, велике распоне. Утврђивање принципа и поступака за рационалну 
рехабилитацију архитектонског фундуса Републике Србије у ословима насталим после власнишке 
транформације и преношења терета одржавања стамбених објеката са друштвеног на приватни 
ново.  
 
 
Структуре у металу 
 
Основне упоредне предности и мане метала (челика и алуминијума) у односу на 
друге конструктивне материјале. Кинематичке и статичке структуре. Проблеми 
опште и локалне стабилности. Проблеми противпожарне заштите и отпорности. 
Проблеми динамике конструкција. Проблеми физичке и геометријске 
нелинеарности код структура у металу. Примена компјутерског моделовања у 
статичким и динамичким анализама. 
 
 
Конструктивни системи 
 
Иновације у савременим конструктивним системима и нови облици конструкција 
произашли из најновијег научног и технолошког развоја. Анализа и моделовање применом 
методе коначних елемената са дијагностиком понашања конструкција. 
  
 
Структуре у АРМ-бетону и ПНП- бетону 
 
Увод у историјат армиранобетонских структура и основни принципи 
пројектовања конструкција у армираном бетону. Методи прорачуна и 
конструисања – утицаји на избор облика конструкције (ветар, термичке 
промене, потреси, снег, статички и динамички утицаји, оптерећења, материјал, 
спрезање,...). Глобална стабилност. Потребна својства носиве конструкције. 
Преднапрезање – сегментне конструкције. Трајност конструкције, замор 
материјала, контрола понашања конструкције у стању експлоатације. 
Микроармирани бетони. Адитиви у бетону. Потенцијалне могућности развоја. 
Посебни проблеми конструктивног пројектовања – флексибилност или 
варијабилност. Спрезање армираног бетона са другим материјалима. 
Технологије извођења, конструктивни детаљи. 
 
 
Математика 
 
Нумеричке методе, оптимализација, нелинеарно програмирање, линеарно 
програмирање. Елементи диференцијалне геометрије. Елементи математичке 
анализе. Програмирање – програми за статичку анализу. Стање software-а у 
области прорачуна конструкција. 
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Теорија конструкција 
 
Статика конструкција у матричном облику. Елементи нелинеарне статичке 
анализе. Увод у општу теорију површинских носача. Општи проблеми динамике 
конструкција. Општи проблеми стабилности конструкција. Изабрана поглавља 
теорије конструкција. Савремени приступи прорачуну конструкција (аналитичке 
методе – нумеричка интеграција, методе коначних разлика; нумеричке методе – 
метода коначних елемената – матрична метода прорачуна). Стабилност 
конструкција. Теорија граничних стања. Нелинеарно понашање конструкција. 
Утицај савремених технологија грађења на теорију конструкција. Теорија 
еластичности. Геометријско генерисање структура. Метода коначних елемената. 
Коришћење симетрије применом групно суперматричног поступка. 
 
                                                                                                                                                                                           
Високи објекти 
 
Историјат високих објеката. Методе прорачуна и конструисања. Постојаност 
материјала. Оцена степена сигурности. Квалитет – фактор сигурности. 
Динамичко понашање конструкције (утицај хоризонталних сила – динамички 
коефицијент). Проблем појаве ланчаног лома. Дужине извијања, критичне силе 
и коначна померања. Властите вибрације зграда – облици и фреквенције. Нови 
материјали и нове технике грађења. Експериментални пројекти – визионарска 
архитектура. Бетони високих чврстоћа. 
 
 
Реконструкције, адаптације и санације 
 
Општи проблеми адаптације, реконструкције и санације бетонских конструкција; 
концепти и методологије. Анализа постојећег система конструкције. Ојачање 
постојећег система конструкције. Утицај провлажавања тла на оштећење 
објеката. Вештачке смоле у заштити, санацији и ојачању армирано бетонских 
конструкција. Парцијално претходно напрезање у санацијама. Заштита старих 
објеката. Трошкови санација и одржавање – економичност санација. 
 
 
Висеће конструкције – ланчанице 
 
Увод у историјат висећих конструкција. Геометрија висећих конструкција. 
Теорија ланчаница. Материјали за конструкцију ланчаница. Ланчаница крута на 
савијање. Критеријум гипке ланчанице. Еластична гипка ланчаница. Подела 
система на једнослојне и двослојне. Модели ланчаница за паралелне системе и 
ротационо-симетричне системе. Различити случајеви оптерећења и 
конструктивних система ланчаница. Претходнонапрегнуте ланчанице. Варијација 
облика и истраживање нових система. Компјутерско моделовање система. 
 
 
Мрежасте структуре – мембране 
 
Увод у теорију мрежа. Историјат мембранских структура. Геометрија мрежастих 
структура – мембрана. Теорија еластичних мрежа. Материјали за елементе 
мрежа, штапове и мембране. Мембране са негативном Гаусовом кривином. 
Претходнонапрегнуте мембране. Различити случајеви оптерећења и 
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конструктивних система мембрана. Варијације облика и истраживање нових 
система. Компјутерско моделовање система. 
 
 
Вишеслојне решеткасте структуре 
 
Просторни решеткасти системи класичног типа. Увод у историјат просторних 
решеткастих система. Вишеслојни решеткасти системи, као надградња 
класичних форми. Трослојни системи са средњом површи у виду мембранске 
структуре. Вишеслојни решеткасти системи над великим просторима. Материјли 
за вишеслојне решеткасте структуре. Претходнонапрегнуте вишеслојне 
решеткасте структуре. Варијације облика и истраживање нових система. 
Компјутерско моделовање система. 
 
Специјалне конструкције 
 
Тенсегрити конструкције, развачеће структуре, мембране – шаторасте конструкције и 
просторне штапасте структуре.    
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2. ГОДИНА СТУДИЈА – основна област истраживања АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ 
студије уметничког карактера 

 
 
Архитектонско и урбанистичко пројектовање - процес 
 
Pojmovna razja{wewa, ili o su{tinskoj karakterizaciji delatnosti. Jednakostii i 
razlike izme|u artisti~ke forme i formalno nau~nog izkaza. Prerekviziti za idejno 
projektovawe i razvoj ideja. Projekat kao model - simulakrum stvarnosti. Odnos forma 
smisao kod organizacije i oblikovawa prostora. Strukturalni sklop i relacija izme|u 
utilitarnih, fizi~kih i izraznih svojstava dela. Slojevitost arhitektonske forme i 
organizacije prostora, odnos unutra{wih i spoqa{wih slojeva dela i odnos deo — 
celina. Odnos objektivnih i subjaktivnih uticaja u nastajawu dela (norme, standardi, 
paradigme i dr.). Rehabilitacija i reinterpretacija memorije, univerzalno iskustvoo 
gra|ewa, duh mesta i drugi uticaji. Li~ni pogled -  ars poetika - uslovi za emancipaciju 
od uticaja i odr`awe specifi~nosti izraza. Dijagramatski i ideografski elementi 
organizacije forme i kompozicije dela, a zatim uslo`avawe kodova. Tektonska su{tina 
arhitektonske forme i kompozicije. Strukturalne karakteristike - misliti kroz 
materijal. Odnos izme|u jeste i izgleda - pitawa formalizma. Principi modelovawa 
organizacije - ure|enost, repeticija, poslo`avawe, multiplikacija, redukcija, 
kristalisawe, imlementacija i dr. Elementi organizacije oblika i prostora - 
planimetrijske i stereometrijske karakteristike, definisawe poqa, granica, 
~itqivosti, slikovitosti, orjentisanosti i dr. Fiksno i fleksibilno u organizaciji 
strukture i forme. Aktuelnost ideja i koncepata re{ewa - misaoni ambijent. Izlazna 
arhitektonsko-urbanisti~ka kontrola teme i mogu}nosti jednosmernog ili vi{epolarnog 
zavr{nog centrirawa - finalizacija projekta. Pitawa ukupnog shvatawa delatnosti i 
eti~ki imperativ. Realnost i ~in gra|ewa. 
 
 
Пројектовање ширих урбанистичко – архитектонских просторних целина – 
реконструкција града 
 
Pristup istra`ivawu: Programska osnova. Definisawe okvira i strukture zadatka. 
Identifikacija uslova okru`ewa, struktura problema. Ciqevi, metodi i tehnike 
istra`ivawa. Kreirawe re{ewa: Koncepti re{ewa. Uticaj normativnih elemenata i 
standarda. Modeli i analogije. Kreativna istra`ivawa varijabila, uporedna analiza. 
Valorizacija i komunikacija re{ewa: Valorizacija i izbor re{ewa. Razvoj re{ewa. 
Kontrola odnosa delova i celine. Obrazlo`ewe re{ewa. 
 
 
Пројектовање мултифункционалних комплекса и објеката  - амбијенталне целине 
 
Pristup istra`ivawu: Programska osnova. Definisawe okvira i strukture zadatka. 
Identifikacija uslova okru`ewa, struktura problema. Ciqevi, metodi i tehnike 
istra`ivawa. Kreirawe re{ewa: Koncepti re{ewa. Uticaj normativnih elemenata i 
standarda. Modeli i analogije. Kreativna istra`ivawa varijabila, uporedna analiza. 
Valorizacija i komunikacija re{ewa: Valorizacija i izbor re{ewa. Razvoj re{ewa. 
Kontrola odnosa delova i celine. Obrazlo`ewe re{ewa. 
 
 
Пројектовање појединачних објеката и простора различитих намена: (становање, 
пословање, образовање, рад, култура, рекреација, комуникација) 
 
Pristup istra`ivawu: Programska osnova. Definisawe okvira i strukture zadatka. 
Identifikacija uslova okru`ewa, struktura problema. Ciqevi, metodi i tehnike 
istra`ivawa. Kreirawe re{ewa: Koncepti re{ewa. Uticaj normativnih elemenata i 
standarda. Modeli i analogije. Kreativna istra`ivawa varijabila, uporedna analiza. 
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Valorizacija i komunikacija re{ewa: Valorizacija i izbor re{ewa. Razvoj re{ewa. 
Kontrola odnosa delova i celine. Obrazlo`ewe re{ewa. 
 
 
Пројектовање архитектуре унутрашњег простора 
 
Pristup istra`ivawu: Programska osnova. Definisawe okvira i strukture zadatka. 
Identifikacija uslova okru`ewa, struktura problema. Ciqevi, metodi i tehnike 
istra`ivawa. Kreirawe re{ewa: Koncepti re{ewa. Uticaj normativnih elemenata i 
standarda. Modeli i analogije. Kreativna istra`ivawa varijabila, uporedna analiza. 
Valorizacija i komunikacija re{ewa: Valorizacija i izbor re{ewa. Razvoj re{ewa. 
Kontrola odnosa delova i celine. Obrazlo`ewe re{ewa. 
 
 
Пројекти из области дизајна – информације - комуникације 
 
Pristup istra`ivawu: Programska osnova. Definisawe okvira i strukture zadatka. 
Identifikacija uslova okru`ewa, struktura problema. Ciqevi, metodi i tehnike 
istra`ivawa. Kreirawe re{ewa: Koncepti re{ewa. Uticaj normativnih elemenata i 
standarda. Modeli i analogije. Kreativna istra`ivawa varijabila, uporedna analiza. 
Valorizacija i komunikacija re{ewa: Valorizacija i izbor re{ewa. Razvoj re{ewa. 
Kontrola odnosa delova i celine. Obrazlo`ewe re{ewa. 
 
 
Кућа, простор, контекст у ликовним уметностима 
 
Поетика простора, Gaston Baschlard. Политика простора, проксемика и Edward Hall, Hеnry 
Lefebvrе и Размишљања о политици простора. Свакодневни живот и De Certeau. 
Психолошке теорије о простору куће, уметност, архитектура и несвесно, Sigmund Freud   и 
Antony Vidler, Victor Burgin и место и сећање. Простор као структурално архетипска 
категорија. Представљање радова савремених уметника-студије случаја. 
 
 
Ликовна уметност и пројекат хетеротопије 
 
Хетеротопије, простори контроле и биополитика - Michael Foucoult. Представљање радова 
савремених уметника-студије случаја ( музеји, галерије, библиотеке...). 
 
 
Архитектура, визуелна уметност и семиологија 
 
Увод у семиологију, знак, DeSaussure  и  Pears, језичност и визуелни језик: реч и слика, Bart 
и Eco. Лингвистички модели у архитектури и уметности. Семиолошке теорије перцепције и 
читања слике. 
 
 
Ликовни пројекат у архитектури 
 
Теоретски увод. Постављање проблема/тезе (студент сам бира тему у договору са 
наставником, пише кратак писани рад и ради пројекат. Извођење, презентација и одбрана 
пројекта. 
 
 
 
 


