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МОДУЛ 17 – Изборни модул, 3 ЕСПБ 
 
Циљ наставе на модулу

1
 

Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним 
областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета 
одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама, и уз 
претходно одобрење Продекана за наставу. 
 
Потребна предзнања: 

Нису потребна предзнања већ одговарајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања. 
 

Курс 17.2. Изборни предмет 2:  „ПРИВАТНО И ЈАВНО У АНТИЧКОЈ СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ  
6. семестар дипломских академских студија, 2010/11. 

 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним 
областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета 
одслушати и на другој високошколској установи, уз одговарајући сертификат о испуњеним обавезама и уз 
претходно одобрење продекана за наставу 
 
Термински план наставе 

Изборни предмет одржава се у форми блок наставе једном недеље по 2 часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 2,5 радних сати недељно (2 сата рада школи и 0,5 сати рада код куће). 
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).  
Испит  - предаја семинарског рада је према договору са предметним професором и терминским планом јунског 
испитног рока.  
 
Студијска правила 

Предмет води један наставник и сарадници, у зависности од броја пријављених студената. Минимални и 
максимални број студената одређује наставник.  
План рада на предмету одређује наставник. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 

                                                 
1
 на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2009. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ 17.2 – Изборни предмет 3 
 
Година студија:  
 

6. семестар основних академских студија, 2010/11. 
 
Број кредита:     

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 

 
Према усвојеном терминском плану   

 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Према усвојеном терминском плану   
 

Термини одржавања колоквијума: 

                                                       6 недеља  
                                                     14 недеља  
 

 
 

Назив предмета: 

ПРИВАТНО И ЈАВНО У АНТИЧКОЈ СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ  

Наставник: 

доц. др Гордана Милошевић  

Сарадник у настави:   

асист. мр Рената Јадрешан-Милић                                  

Број кабинета: 232 

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

                                                     Уторак Четвртак 14 - 16 ч. 

Телефон:    Кабинет 3218732                                                                                                                                

 E-mail: heritage@arh.bg.ac.yu                                                                                                                                

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена из основних студија и просечна оцена из студијског програма  
М17 – историја архитектуре и насељавања 1 и 2 
М15 – Проучавање и обнова градитељског наслеђа 
 

 

Циљеви и приступ настави: 

Хеленизација у уметности и архитектури, започета у другом веку пре наше ере, постаје основни оквир приватног и 
јавног  живота у Римском царству. У стамбеној архитектури овакав став и начин живота  доводи до стварања 
интернационалне римске куће која суверено влада својим изгледом и органиЗацијом на читавом простору Римске 
империје. Током позне антике долази до трансформације односа јавно и приватно, а виле и палате постају место 

које више личи на приватизовани форум. Основни циљ изборног предмета ПРИВАТНО И ЈАВНО У 
АНТИЧКОЈ СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ је упознавање студената са најрепрезентативнијим грађевинама 

резиденцијалне архитектуре позне антике, као и тумачење трансформације домуса и вила у центре моћи, 
уметности и јавног живота.  Стечена специфична знања била би од непосредне користи за разумевање потоњег 
развоја средњовековног  и ренесансног града и успостављања црквене хијејрхије на једној и племстав на другој 
страни.  
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Садржај наставе: 

I недеља - Дефинисање просторног и историјског оквира настанка античког градитељства.  

Овом тематском целином предвиђено је упознавање студената са дефинисањем појмова колонизација и 
урбанизација на простору Римског царства. Сукоби цивилизација и њихова сублимација у јединствен развојни пут 
у приватној аархитектури..  
 
II – III недеља - Типологија објеката приватног карактера у раном царству и позној антици. Административна 

подела насеља у Римском царству на градска насеља (municipium, colonia), остала насеља ( canabea, civitates) и 
сеоска насеља (vicus, vilae rusticae). У овој тематској целини биће анализована расположива археолошка грађа 
која се односи на античке градове и њихову планску организацију, могући број становника и социјалну структуру 
становника. Почетак дивинизације императора и однос  јавно и приватно  у граду и на приватном имању.  Гробне 
архитектуре приватних и царских маузолеја. Архитектура пропагадног карактера 
 
IV – V недеља -  Типологија стамбеног карактера античког доба на простору Римског царства. Развојни пут 
стамбене архитектуре  типа домус од атријумске куће до куће са перистилом. Издвајање типова градске и сеоске 

куће. Посебан тип сеоских зграда  виле рустика као средишта великих сеоских економија и које се по свом изгледу 
могу довести у непосредну везу са зградама  у граду.  
 
VII – VIII – Приватни јавни простор у стамбеној архитектури позне антике. Вила и палата – функција, изглед и 

трансформација. У оквиру ове тематске јединице биће изложена и грађа о унутрашњем уређењу и декорацији 
античких стамбених објеката на тлу Балканског полуострва. Анализа вила и палата у Ромулијинаи, Сплиту, 
Медијани. 
 
IX - XI  недеља – Стил, форма, примењена конструкција и техника градње  су засебна целина којом би се 

студентима систематизовала и презентовала грађа о типовима конструкција и заступљености градива и 
градитељског материјала у касној антици у региону, са посебним акцентом на монолитни и скелетни начин градње 
и примењене типове конструкционих склопова.  
 
XII недеља –ГРАЂАНИН – ДОМАЋИН-  Трансформација приватног и јавног у контексту ранохришћанског двора. 

Епископски двор као нови центар моћи. 

Метод извођења наставе: 

Упознавање студената кроз предавања са савременом методологијом проучавања античког наслеђа на простору 
римског Царства, посебно са освртом на Источно римско царство, са посебним акцентом на компаративној 
анализи историјских извора, писане и археолошке грађе.  
Консултације везане за израду семинарског рада. 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  Дефинисање просторног и историјског оквира настанка античког 
градитељства 

02  Типологија објеката приватног карактера у раном царству и позној 
антици 

03  Типологија објеката приватног карактера у раном царству и позној 
антици   

04   Типологија стамбеног карактера античког доба на простору Римског 
царства 

  

05    Типологија стамбеног карактера античког доба на простору Римског 
царства 

06 1. Колоквијум:  

07  Приватни јавни простор у стамбеној архитектури позне антике   

08  Приватни јавни простор у стамбеној архитектури позне антике  

09  Стил, форма, примењена конструкција и техника градње   

10  Стил, форма, примењена конструкција и техника градње   

11   Стил, форма, примењена конструкција и техника градње   

12  ГРАЂАНИН – ДОМАЋИН  

13  ГРАЂАНИН – ДОМАЋИН 

14 2. Колоквијум:  
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Обавезна литература: 

ПАГАНСКИ ЕЛИТИЗАМ ПОЗНЕ АНТИКЕ, Избор текстова  - Ридер (kopirnica Fakulteta) 

Milić, B. Razvoj grada kroz stoleća, prapovjest Antika, Zagreb 1990. 
Историја приватног живота (ед. Ф. Аријес, Ж. Диби), Clio 2000.  
Breje, L. Vizantijska civilizacija, Beograd 1976. 
Оксфордска историја римског света, Clio 1999. 
Оксфордска историја грчке и хеленистичког света,  Clio1999. 

Препоручена литература:.  
Острогорски, Г. Византијски градови у раном средњем веку, у: Из византијске историје, историографије и 

проспорографије, Београд, 62 – 89, (Reprint: Byzantine Cites in the Early Middle Ages, Dumbarton Oaks Papers 13, 
1959, 4 – 66.) 
Srejović, D. Cermanović-Kuzmanović, A. Rečnik grčke i rimske mitologije, Beograd 1979, 143 – 144. 
Thomas, E. Römische Villen von Panonien, 1964.  

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад са одбраном – Рад треба да садржи максимално 2000-3000 словних места текста плус 

илустрације 

Критеријуми оцењивања: 

Студенти треба да кроз семинарски рад покажу да су упознати са општом и посебном литературом везаном за 
тему семинарског рада, да дају свој лични допринос кроз критичку анализу и доношење закључака о посебним 
проблемима везаним за изабрану тему, да покажу да су самостално израдили рад и да владају методологијом 
писања семинарског рада. 

Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Семинарски рад 40 

колоквијуми 40 усмена одбрана рада 10 

    

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


