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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
Први семестар Прве године Основних академских студија школске 2010/11.  
 

МОДУЛ М1 -  Увод у архитектуру   
Курс 1.1. :  О архитектури  - 1 ЕСПБ 
 

 

 
 

 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 

Обавезни предмет који омогућава информисаност о архитектури, о областима и дисциплинама које је чине, о 
језику, појмовима и терминима неопходним за даље професионално изучавање архитектонских тема и академски 
ниво размишљања о архитектури.  
 
Термински план наставе 

Обавезни предмет одржава се једном недељно са једним часом предавања. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи што значи да судент има на располагању 600 сати рада у току радних 
недеља за све предмете на првом семестру основних студија. 
Студент на предмету од 1 ЕСПБ располаже са 20 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код 
куће предвиђено 5 радних сати, или 0,33 сата недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради један сат 
недељно.   
Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да судент има на располагању још 200 радних сати за припрему 
испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија. 
Студент на предмету од 1 ЕСПБ има на располагању 6,66 сати за припрему, консултације и полагање испита у 
испитном року.  
Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног. 
 
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 15 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. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 20010. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  

МОДУЛ - М1 Увод у архитектуру   

Курс 1.1. О архитектури 
 
Година студија:  

1. семестар основних академских студија - 2010/11 
 
Број кредита: 

1 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
 
Средом, двочас од  08-10  сати , сваке друге недеље, према распореду 
 

Термин одржавања испита (предаја семинарског рада ) и одбране: 
 
Јануарски испитни рок, према распореду, који ће бити објављен на вратима кабинета 238 
 

Термини одржавања колоквијума: 
Израда пет Есеја, по задатим темама, према плану датом у ЦВ-у предмета О Архитектури 
 

 
 

Опис наставног задатка:  Упознавање студената са основним појмовима и о архитектури  

Наставник:                         арх. Радомир Стопић, доцент 

Сарадник у настави:         арх.Јелена Живанчевић, aсистент                                                                        

Број кабинета:                  238  

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

Термини за консултације биће накнадно договорени са предметним наставником, пре почетка   рада на семинару. 

Телефон:                         011 3218 738                                                             Е-маил:      radomirstopic@yahoo.com 

 

Циљеви и приступ настави: 

  
Циљ наставе је упознавање студената са основним појмовима о архитектури, о областима и 
дисциплинама које је чине, о језику и терминима неопходним за даље професионално изучавање 
архитектонских тема и академски ниво размишљања о архитектури.  
Успешним завршетком курса, студенти треба да стекну: 

 свест о сложености и мултидисциплинарности архитектуре као дисциплине, 

 способност даљег изучавања архитектонских тема,  

 свест о потреби аналитичког и критичког размишљања, 

 основне вештине комуникације и компјутерских вештина у циљу комуникације и приказивања 
својих ставова и идеја. 

 

Пројектни задатак: 

Модул „Увод у архитектуру“ има за циљ дефинисање поља деловања архитеката са феноменолошког и 
терминолошког аспекта. Курс „О архитектури“ , заједно са друга два курса овог модула, има за задатак да 
прошири угао сагледавања архитектуре као области, уметности и професије. Посебан задатак курса је 
уравнотежење основних знања код студената који започињу студије по завршетку средњих школа 
различитог карактера. 
 

Метод извођења наставе: 

Предавања, уз интерактивни рад са студентима, самосталне задатке и израду семинарског рада. 
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нед Тематска јединица                                           Предавање 

 

код куће 

01 О Архитектури  О предмету и курикулуму са 
прегледом  тема које ће бити обрађене у току 
семестра. 
 

                     

02 Шта је Архитектура? 
 

Покушај дефинисања Архитектуре. 
О појму  визије и  инструментима визије. 
О Креацији  у простору. 
  
 

Самостални 
истраживачки рад на 
прикупљању  
документације, примера 
који Илуструју тезе са 
предавања *** 

03 Професија Архитект 
Архитект-аутор 

Шта  Архитекти раде?  О Пројектовању. Циљеви и 
идеје. Просторне идеје.  Размишљање и цртање. 
Фигура и тло.Шта је Графика?  Цртање слободном 
руком.Од идејне скице до пројектне документације. 

*** 

04 Облик у архитектури Начин да се нацрта простор. Чврста тела и празан 
простор. Основни елементи Облика: линија-
површина и волумен. Конституција Облика. 
 

Есеј 1: 
Коцка, Пирамида, 
Купа,Цилиндар.Геометри
јска тела и Архитектура 

   

05 

Архетипови у  
Архитектури 

Архетипови у архитектури:  Под , Зид, Кров. 
Учење и разумевање елемената архитектуре и 
архитектонских појмова.  

*** 

 

06 Шта је  Архитектоника  Простор, волумен и светлост. Хаос  маса и 
запремина и уређени простор.  
Комбиновање и спајање елемената 
заједно.Уобличавање простора 

Есеј 2:  

Објекат у мом граду 

07 Архитектонска анализа  
објекта-куће 

Како гледати архитектуру? Анализа  куће. 
Примери познатих вила 20. Века. 
Локација и окружење, облик и простор, анализа 
функције, композиционе карактеристике, 
конструкција и  материјализација.  
 

*** 

08 О Теорији Архитектуре. 
 

Шта је Теорија Архитектуре? О утицајима 
литературе у  Архитектури. Важне књиге о 
Архитектури  које треба прочитати. 

Есеј 3:  

Место у мом граду 

09 Архитектура на почетку 
21века.  

Свет архитектуре прошлости и садашњости. 
Раскид са прошлошћу.Размишљања о архитектури: 
шта архитектура јесте и шта треба да буде? 
Креација и технолошка Универзалност.  

*** 

10 Архитектура и идентитет Шта је идентитет у архитектури? Аутентичност 
архитектонског израза . Стање духа. Сталност и 
промене. Компјутерска форма и нова сензибилност. 

Есеј 4: 
Архитектура на почетку 
21.века 

11 Праћење догађања у  
архитектури 

Значајни архитекти 20-ог века. Важни покрети и 
објекти који су утицали на Архитектуру 20-ог века. 
 

*** 

12 О  Просторним 
организацијама 

Од апстрактног  ка стварном свету.Креирање реда у 
простору. Традиционални принципи организације 
Простора. 

Есеј 5: 
Слободни  састав  
 О Архитектури 

13 Архитектура и грађење Архитектонско пројектовање.Процес израде 
пројектне документације. Учесници у пројектовању. 
Интерна и екстерна координација пројектовања. 
Процедура припреме градње објекта. Послови  
архитекте током градње.Предаја објекта 
Инвеститору. 

Самостални 
истраживачки рад на 
прикупљању  
документације, примера 
који Илуструју тезе са 
предавања 

14 Поетика Архитектуре Модификујући елементи архитектуре: Светлост, 
Боја ,Звук,Температура, Мирис, Текстура и додир, 
Размера, Време. 

*** 

15 Припрема за израду 
семинарског рада 

Шта се очекује од Семинарског рада? 
Тема, задатак, примери 

Термини за консултације 
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Обавезна литература: 

На курсу није предвиђена обавезна литература. 

Препоручена литература: 

Бранислав Миленковић: УВОД У АРХИТЕКТОНСКУ АНАЛИЗУ 1, Грађевинска књига, Београд  
Бранислав Миленковић: УВОД У АРХИТЕКТОНСКУ АНАЛИЗУ 2, Грађевинска књига, Београд  
Витрувије Полио Маркус: ДЕСЕТ  КЊИГА О АРХИТЕКТУРИ, Грађевинска књига, Београд 
Жан Николас Луј Диран: ПРЕГЛЕД ПРЕДАВАЊА ,Грађевинска књига, Београд  
Зигфрид Гидион: ПРОСТОР, ВРЕМЕ, АРХИТЕКТУРА,  Грађевинска књига, Београд  
Кенет Фремптон: МОДЕРНА АРХИТЕКТУРА критичка историја, Орион арт, Београд 
Кристијан Норберг Шулц :ЕГЗИСТЕНЦИЈА, ПРОСТОР И АРХИТЕКТУРА, Грађевинска књига, Београд  
Ле Корбизје: КА ПРАВОЈ АРХИТЕКТУРИ, Грађевинска књига, Београд  
Ранко Радовић: НОВА АНТОЛОГИЈА КУЋА, Грађевинска књига, Београд  
Роберт Вентури: СЛОЖЕНОСТИ И ПРОТИВРЕЧНОСТИ У АРХИТЕКТУРИ, Грађевинска књига, Београд 
Хичкок-Џонсон: ИНТЕРНАЦИОНАЛНИ СТИЛ, Грађевинска књига, Београд 
Леду: АРХИТЕКТУРА ИЗ УГЛА УМЕТНОСТИ И ЗАКОНОДАВСТВА, Грађевинска књига, Београд 
Етјен-Луи Буле: АРХИТЕКТУРА ЕСЕЈ О УМЕТНОСТИ, Грађевинска књига Београд 
Черњихов: КОНСТРУКЦИЈЕ АРХИТЕКТОНСКИХ И МАШИНСКИХ ФОРМИ, Грађевинска књига, Београд 
Алдо Роси: АРХИТЕКТУРА ГРАДА, Грађевинска књига, Београд 
Чинг, Ф.Д.К.: ВИЗУЕЛНИ  РЕЧНИК АРХИТЕКТУРЕ, Грађевинска књига, Београд 
Ching, Francis D.K.:  ARCHITECTURE Form, Space and Order, John Wiley & Sons, Inc. New York 
Frederick Matthew: 101 Тhings I Learned in Architecture School, The MIT PRESS Cambridge 
Башлар Гастон: ПОЕТИКА ПРОСТОРА, Култура 1969, Београд 
Паул  Кле: Записи о уметности, Јован Антић 2004, Београд  
Милош Перовић, ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ Антологија текстова: Књига 1- Корени Модернизма, 
            Књига 2а- Кристализација Модернизма, Књига 2б- Кристализација Модернизма Авангардни покрети, 
            Књига 3- Традиција Модернизма и Други Модернизам 
 
 

 
    

 

Начин полагања испита (садржај елабората, пројекта или  семинарског рада): 

Семестрални семинарски рад, у дигиталном формату (Power Point, .avi, .mpeg и сл.). Рад се израђује 
самостално (или у групи до 3 студента, уз посебно одобрење предметног наставника). На испит са поред 
ЦД-а доноси и један примерак одштампаног и укориченог рада. 

Критеријуми оцењивања: 

Од студената се очекује да прикажу висок ниво разумевања тема које се предају, да буду у стању да их 
критички анализирају, и да самостално израде семинарски рад – есеј (у форми презентације у дигиталном 
и штампаном облику), са темом из материје курса. 

Оцењивање: 

У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују са 10 поена: по 5 поена 
може се стећи на сваком од два колоквијума. На семинарском раду могуће је освојити до 70 поена.  

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања Редовно присуство 
на предавањима 

семинари 
 

семестрални 
семинарски 
рад  
до 70 поена 

Рад код куће:  домаћи задаци 5 есеја  по 2 поена, 
укупно до 10 поена 

усмени  испит- 
одбрана семинарског рада 

по распор. 
у  кабинету 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


