
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Други семестар прве године Основних академских студија школске 2010/2011. године 
 
МОДУЛ М6 – Геометрија архитектонске форме 
Курс 6.2.: Геометрија облика 2 – 2ЕСПБ 
 
 
 
УПУТСТВО 
 
Садржај наставе  
На предмету се врши упознавање студената са начинима „просторног“ приказивања архитектонско-урбанистичких форми у две димензије - у  косој 
пројекцији и перспективи, са методом тзв. перспективне реституције одн. фотомонтаже, као и истраживањем утицаја осветљења на својства простора 
и визуелни утисак. У том смислу, предмет развија вештине: 
•  конструисања косе пројекције и перспективних  приказа архитектонских и урбанистичких простора, 
• реконструисања геометријских својстава архитектонских и урбанистичких простора приказаних на фотографијама (реституција),  
• фотомонтаже, 
• конструисања сенке за задати извор светлости - у различитим типовима 2Д приказа, и 
• «тродимензионалног мишљења» у фази архитектонско-урбанистичког пројетовања - коришћењем погодности виртуелних CAАD 3Д простора. 
 
 
Термински план наставе – план оптерећења (*) 
Предмет је обавезан са додељених 2 ЕСПБ. Студенти наставу похађају једном недељно, са оптерећењем од једног часа предавања и једног часа 
провежбавања.  
 
У другом семестру основних студија, активна настава (у школи) траје 15 радних недеља у оквиру којих је студенту на располагању укупно 56 сати за 
рад на предмету (на свим предметима укупно 600 сати рада). 
40 радних сати у току 15 радних недеља подразумева: 30 радних сати проведених у школи (један час предавања и један час провежбавања – (1+1) x 
15 = 30) и 10 радних сати за рад код куће (или просечно 0.66 сати недељно – 0.66 x 15 = 10). 
Испитни рок траје 5 радних недеља: студент има на располагању додатних 16 радних сати (3.2 x 5 = 16 сати - 2 радна дана) за припрему и полагање 
испита. 
 
НАПОМЕНА: Није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног. 
 
 
Студијска правила (*) 
Предмет води наставник са сарадницима у настави и на вежбањима. 
План рада на предмету одређује предметни наставник. 
Најмање 30 поена а највише 70 поена предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начим и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 
 
 
(*) према Службеном билтену Архитектонског факултета Универзитета у Београду бр. 71/06 од 31.05.2006. године (Студијски програми основних 
академских студија и дипломских академских студија архитектуре) и према Службеном билтену Архитектонског факултета Универзитета у Београду  
бр. 72/06 од 09.10.2006. године (Статут) 



 
 

 

                 
 
Опис наставног задатка: 
• Упознавање студената са начинима „просторног“ приказивања архитектонско-урбанистичких форми у две димензије - у  косој пројекцији и 
перспективи, са методом тзв. перспективне реституције, фотомонтаже, као и истраживањем утицаја осветљења на својства простора и визуелни 
утисак.  

Предавач: 
др арх. Ђорђе Ђорђевић 
Сарадници у настави: 
• мр арх. Гордана Вујић (предметни асистент) 

Назив предмета: 
МОДУЛ - М6: Геометрија архитектонске форме 
Курс 6.2.: Геометрија облика 2 
Година студија: 
2. семестар основних академских студија школске 2010/11. године 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Предавања и вежбања одржавају се у великом амфитетару Архитектонског факултета у два термина (сваки за по једну студентску групу) -  средом: 
од 15.00-17.00  и  од 17.00-19.00 сати 
Термин одржавања испита (писмени испит): 
Јуни-септембар-октобар 2011. 
Термини одржавања колоквијума: 

1. колоквијум –  8. недеља активне наставе 
2. колоквијум – 15. недеља активне наставе 



Број кабинета: 349а 
Термин консултација: среда 11.00 сати - кабинет 349а 
Телефон кабинета: 011/3218-758 

 
Циљеви и приступ настави: 
Развијање вештина: 
•  конструисања косе пројекције и перспективних  приказа архитектонских и урбанистичких простора, 
• реконструисања геометријских својстава архитектонских и урбанистичких простора приказаних на фотографијама (реституција),  
• фотомонтаже, 
• конструисања сенке за задати извор светлости – у различитим типовима 2Д приказа, и 
• «тродимензионалног мишљења» у фази архитектонско-урбанистичког пројетовања - коришћењем погодности виртуелних CAАD 3Д простора. 
 
Предавања и вежбања се одржавају у великом амфитеатру Факултета, у циљу успостављања интерактивне везе између аудиторијума и предавача, 
подржаване применом савремених дигиталних дидактичких средстава. 
Пројектни задатак: / 
Метод извођења наставе: 
Настава на предмету се остварује кроз предавања и вежбања. Предавања и вежбе трају укупно два сата и одржавају се у истом термину - у великом 
амфитеатру Факултета (у континуитету се међусобно смењују). Првих осам недеља активне наставе, средом од 15.00-17.00 сати, 
предавања/вежбања похађа „прва“ студентска група а од 17.00-19.00 сати „друга“ студентска група. Списак студената по студентским групама 
објављује се накнадно на сајту Факултета. Регруписање студената (па, тиме, и промена смене појединих студената),  спроводи се од девете недеље 
активне наставе тј. након првог колоквијума (регруписање се заснива на рангирању студената базираном на успеху који је остварен на првом 
колоквијуму!!!). 
 
ВАЖНА НАПОМЕНА: У току семестра, сваки студент може самоиницијативно (у случају потребе) маскимално двапут променити смену, и то једном у 
првој половини семестра (до првог колоквијума) и једном након замене смена. Све вежбе рађене у „нематичној“ смени више од двапут неће бити 
признаване.  
 
Пре почетка предавања/вежбања сваки студент мора имати:  
• папирну верзију практикума (радне свеске) који тематски одговара том предавању/вежбању, са комплетно читко попуњеним заглављем 

(штампаним словима, искључиво, хемијском оловком или фломастером); практикуми се сукцесивно набављају у копирници Факултета, недељу 
дана пре предавања/вежбања на које се односе (од среде), и  

• сопствени прибор за цртање и писање: шестар, гумицу, два троугла (30º /60º и 45 º), техничку оловку и оловке у боји (дрвене и фломастере). 
Практикум (радна свеска), припремљен  за свако конкретно предавање/вежбање, садржи: 
• подлоге чијим се попуњавањем/доцртавањем постиже активно праћење и разумевање предавања, и 
• подлоге са поставкама задатака који се односе на вежбе. 
 
Предавања 
Предавања подразумевају интерактивну комуникацију са студентима: како дебатну,  тако  и  комуникацију успостављену током рада на допуни  
графичких прилога који тематски прате предавано градиво. 
 
Вежбања 
Задаци  на вежбама прате тематске јединице излагане на предавањима. 
Рад на изради вежби је индивидуалан, уз активне консултације са свим учесницима у настави. 
Током вежбања, учесници у настави из предмета проверавају да ли су заглавља практикума (радне свеске) комплетно и коректно попуњена  и , 
уколико јесу, то потврђују печатом предмета. 
По завршетку сваког предавања/вежбања, практикуми (радне свеске) се ЛИЧНО предају на оцењивање и прегледани/оцењени враћају наредне 



недеље. Оцењују се само предати практикуми (радне свеске) који су благовремено печатирани. Евентуалне примедбе везане за оцењивање 
конкретне вежбе, могу се уложити, искључиво, одмах након преузимања/враћања припадајућег курикулума (радне свеске). 

 
 

 
Тематска јединица / програм предавања 

(назив и опис садржаја) 

Програм вежбања 
(назив и опис садржаја) 

Рад ван школе 
(назив и опис 
садржаја) 

         активна  настава 

01 

Различити начини сагледавања и приказивања архитектонско-
урбанистичких простора у две димензије:  
 
Критеријуми избора зрака сагледавања: 
• Сагледавање просторних карактеристика објекта и  
• сагледавање појединих линијских и раванских елемената 

објекта без деформације 
 

Критеријуми избора равни приказа: 
• представљање просторних карактеристика објекта и  
• представљање појединих линијских и раванских елемената 

објекта без обликовне и/или димензионе деформације 
 

Однос: ортогонални – коси -  перспективни  прикази 
 
Коси приказ (коса пројекција):  
избор правца међусобно паралелних зрака сагледавања и равни 
приказа сходно постављеним захтевима 

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

 
 
 
 
 
 
 

припрема за 
наредно предавање 

и вежбање 

02 

Различити начини сагледавања и приказивања архитектонско-
урбанистичких  простора у две димензије:  
 
Перспективно сагледавање - параметри: 
избор очне тачке (позиције камере) и  правца главног зрака 
сагледавања (снимања)  

Одређивање параметара перспективног 
сагледавања (снимања): 
 
-положаја посматрача (камере), и  
-правца и смера главног зрака сагледавања 
(снимања), сходно постављеним захтевима 

 
 

припрема за 
наредно предавање 

и вежбање 

 
03 

Перспективно приказивање - параметри  
 
-Критеријуми за усвајање равни перспективног приказа (ликоравни) 
-Перспективни приказ тачкастих, линијских и раванских елемената  
као скуп продорних тачака њихових  зрака сагледавања кроз усвојену 
раван приказа 
-Координатизација тачака перспективног приказа 
-Увећавање и умањивање перспективног приказа коришћењем 
координата његових тачака 
-Одређивање фактора умањења перспективног приказа који је 
добијен за усвојену раван приказа, сагласно величини расположивог 
простора на папиру на коме се он исцртава 

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

 
 
 
 

припрема за 
наредно предавање 

и вежбање 

    



09 

Перспективни приказ (фотографија) - реституција 
 
-Анализа међуодноса параметара перспективе, очитаних са 
фотографије датог објекта, када се она посматра као приказ у више 
различитих - међусобно паралелних равни  
-Анализа података потребних за реституцију те фотографије 
-Реституција параметара фотографије за једну од могућих 
(разматраних) равни њеног приказа 
-Реституција геометријских (обликовних и димензионих) 
карактеристика објекта са фотографије 

Конструисање ортогоналних приказа објекта 
приказаног на фотографији: 
 
-Реституција параметара перспективног 
приказа (фотографије) снимљеног објекта 
-Реституција геометријских (обликовних и 
димензионих) карактеристика приказаног 
објекта  
-Одређивање положаја посматрача (камере) и 
главног зрака сагледавања (снимања)  
-Конструисање ортогоналних приказа  (основе 
и изгледа) снимљеног објекта - у жељеној 

 
 
 
 

припрема за 
наредно предавање 

и вежбање 

 
 
 
 
 

04 

 
Перспективни приказ - параметри (наставак 1) 
 
-Недогледи праволинијских елемената објекта  
-Недогледнице  раванских елемената објекта  

 
Перспективни приказ – очитавање  појединих 
геометријских карактеристика објекта са задате 
фотографије:  
 
-Уочавање система међусобно паралелних 
праволинијских и раванских елемената објекта 
-Проналажење недогледа и недогледница 
уочених система међусобно паралелних 
праволинијских и раванских елемената објекта 

 
 

 
 

припрема за 
наредно предавање 

и вежбање 

05 

Перспективни приказ - параметри (наставак 2) 
 
-Угловна метрика упоредних зрака праволинијских елемената објекта 
-Угловна метрика упоредних зрачних равни  раванских елемената 
објекта 

Конструисање перспективног приказа задатог 
објекта коришћењем угловне метрике 
упоредних зрака и упоредних зрачних равни 

 
припрема за 

наредно предавање 
и вежбање 

06 

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

Перспективни приказ: 
 
-Конструисање перспективног приказа помоћу 
недогледа и недогледница 
-Одређивање обликовно недеформисаног 
приказа раванског елемента који се 
перспективно сагледава обликовно 
деформисано – адекватном фиктивном осном 
ротацијом 

 
 

 
припрема за 

наредно предавање 
и вежбање 

07 

Перспективни приказ - параметри ротације линијских и раванских 
архитектонско-урбанистичких елемената:  
 
- Перспективни приказ кружног елемента: утврђивање параметара 
фиктивне ротације (осе и угла ротације) која омогућава да се кружни 
елемент перспективно представљен обликовно деформисано, након 
ротације, прикаже обликовно недеформисано 
 

Перспективни приказ: 
 
-Конструисање перспективног приказа помоћу 
недогледа и недогледница 
-Одређивање обликовно недеформисаног 
приказа раванског елемента који се 
перспективно сагледава обликовно 
деформисано – адекватном фиктивном осном 
ротацијом 

 
 
 
 

припрема за 
колоквијум 

08  
КОЛОКВИЈУМ 1 

Провера стеченог знања из одслушаног 
градива 

 
 



размери  

10 

Перспективни приказ (фотографија) – реституција (наставак) 
 
-Анализа међуодноса параметара перспективе, очитаних са 
фотографије датог објекта, када се она посматра као приказ у више 
различитих - међусобно паралелних равни  
-Анализа података потребних за реституцију те фотографије 
-Реституција параметара фотографије за једну од могућих 
(разматраних) равни њеног приказа 
-Реституција геометријских (обликовних и димензионих) 
карактеристика објекта са фотографије 

Конструисање ортогоналних приказа објекта 
приказаног на фотографији: 
 
-Реституција параметара перспективног 
приказа (фотографије) снимљеног објекта 
-Реституција геометријских (обликовних и 
димензионих) карактеристика приказаног 
објекта  
-Одређивање положаја посматрача (камере) и 
главног зрака сагледавања (снимања)  
-Конструисање ортогоналних приказа  (основе 
и изгледа) снимљеног објекта - у жељеној 
размери 

 
 

 
 

припрема за 
наредно предавање 

и вежбање 
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Светло и сенка у архитектонским и урбанистичким просторима 
  
-Осветљење и геометрија архитектонске форме 
-Сенка као последица осветљења 
-Геометрија сопствене сенке у функцији геометрије објекта 
-Геометрија бачене сенке у функцији геометрије објекта и 
морфологије тла на коме се налази 
-Сенке за изворе светла у коначности и бесконачности 
-Избор  извора светла у циљу задовољења постављених 
пројектантских захтева 
 

Светло и сенка у архитектонским и 
урбанистичким просторима представљеним у 
приказима који су добијени за међусобно 
паралелне  зраке сагледавања 
 
Конструктивна обрада сенке објекта у пару 
међусобно ортогоналних приказа одн. у косом 
приказу (косој пројекцији): 
-Сенка праволинијских елемената по 
раванским елементима и закривљеним 
површинама, добијена за изабрани извор 
светлости 

 
 
 
 

 
припрема за 

наредно предавање 
и вежбање 
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Сенка објеката сложеније геометрије (конусне, цилиндричне, сферне, 
призматичне...) добијена за изабрани изворе светлости у коначности 
и бесконачности 
  
-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 који су добијени за међусобно 
паралелне  зраке сагледавања 
 
Конструктивна обрада сенке објекта сложеније 
геометрије у пару међусобно ортогоналних 
приказа одн. у косом приказу (косој пројекцији): 
-Сенка објеката сложеније геометрије по 
раванским елементима и закривљеним 
површинама, добијена за изабрани изворе 
светлости у коначности и бесконачности 

 
 
 

 
 

припрема за 
наредно предавање 

и вежбање 

13 

Сенка објеката сложеније геометрије приказаних у перспективи, 
добијена за извор светлости у бесконачности 
  
-Уочавање раставнице на објекту; сопствена и бачена сенка објекта  
-Анализа геометријских карактристика  сенке 
 

Светло и сенка у архитектонским и 
урбанистичким просторима представљеним у  
перспективним приказима  
 
-Конструктивна обрада сенке објеката 
сложеније геометрије - по раванским 
елементима и закривљеним површинама, 
добијена за изворе светлости у бесконачности 

 
 
 

припрема за  
наредно предавање 

и вежбање 
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Сенка објеката сложеније геометрије приказаних у перспективи, 
добијена за извор светлости у бесконачности 
  
-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 изворе светла у бесконачности 
- Реституција упадног угла  светлосних зрака 

 
 
 
 

припрема за 
колоквијум 

15 КОЛОКВИЈУМ 2 Провера стеченог знања из одслушаног 
градива 

 

 
Литература: 
• Практикуми (радне свеске) и сепарати предавања, 
• Перспектива, Петар Анагности, Научна књига, Београд  
• Збирка задатака из нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима, Стеван Живановић и Александар Чучаковић, Академска мисао, 

Београд, 2008. 
 
Начин полагања колоквијума/испита: 
Колоквијуми се полажу писмено и и представљају парцијалне провере знања из делова градива на које се тематски односе. Сваки колоквијум траје 
по 45 мин. полаже се у великом амфитеатру Факултета, самостално и без коришћења литературе. На колоквијуме је потребно понети факултетску 
идентификациону исправу (индекс или идентификациону картицу) и прибор за цртање и писање. Задаци се раде на добијеној подлози. На добијеној 
подлози, пре почетка израде задатака, неопходно је попунити заглавље свим захтеваним подацима (читко, искључиво, штампаним словима, 
хемијском оловком или фломастером). Током колоквијума, дежурни упоређује податке из личне факултетске исправе са оним унетим у заглавље и 
валидност уписа потврђује печатом предмета. Студентима без факултетске исправе није дозвољено полагање колоквијума. За време трајања 
колоквијума није могуће привремено напуштање амфитеатра. Након завршетка колоквијума, студент је дужан да печатиран рад преда дежурном. У 
случају ранијег окончања рада, напуштање амфитеатра није могуће све до истека предвиђеног времена. Непечатирани радови се не оцењују. 
 
 
Термини полагања колоквијума: 
Студенти полажу колоквијуме, искључиво, у терминима у којима су, до тада, похађали наставу из предмета Геометрија облика 2 и то: од 15.00 -15.45 
сати (прва половина групе матичне за тај термин) и од 16.00.-16.45 сати (друга половина групе матичне за тај термин), одн. од 17.00-17.45 сати (прва 
половина групе матичне за тај термин) и од 18.00.-18.45 сати (друга половина групе матичне за тај термин). Полагање колоквијума у нематичном 
термину није дозвољено!!! 
 
Испит се полаже писмено и представља проверу знања целокупног предаваног градива. Траје два сата,  полаже се у салама, самостално и без 
коришћења литературе. На испит је потребно понети факултетску идентификациону исправу (индекс или идентификациону картицу) и прибор за 
цртање и писање. Задаци се раде на добијеној подлози. На добијеној подлози, пре почетка израде задатака, неопходно је попунити заглавље свим 
захтеваним подацима (читко, искључиво, штампаним словима, хемијском оловком или фломастером). Током испита, дежурни упоређује податке из 
личне факултетске исправе са оним унетим у заглавље и валидност уписа потврђује својим парафом. Студентима без факултетске исправе није 
дозвољено полагање испита. За време трајања испита није могуће привремено напуштање сале. Након завршетка испита (или превременог прекида 
рада), студент је дужан да парафиран рад преда дежурном. Радови без парафа дежурног се не оцењују. 
 
Термини полагања испита: 
Према званичном распореду испита (распоред седења по салама не постоји у испитним роковима). 



 
Увид у колоквијумске и испитне радове: 
Искључиво у објављеном термину 
Критеријуми оцењивања: 

 квалитетан рад током семестра – недељно оцењивање задатака са вежби 
 показано знање на два колоквијума 
 показано знање на завршној провери знања – писменом испиту 

Расподела бодова и оцењивање: 
На предмету је могуће остварити максимално 100 бодова. Бодови се стичу на следећи начин: 
• оцењивањем задатака са вежби - на којима је могуће освојити максимално 30 бодова (у току семестра, сваки задатак са вежби се вреднује 

одређеним бројем поена; максималан  број поена по вежби је десет; максималан збир поена са свих вежби у току семестра је 130, што на крају 
семестра одговара максималном броју од 30 бодова),  

• оцењивањем показаног знања на два колоквијума - на којима је могуће остварити укупно 30 бодова ( на сваком колквијуму максимално по 15 
бодова), и 

• оцењивањем показаног знања на испиту - на коме се може остварити максимално 40 бодова.  
 
Услови испуњавања семестралних обавеза после предвиђеног рока/оправдавање изостанака: 
Вежбе и колоквијуми се, искључиво, раде у наведеним регуларним терминима. У случају спречености присуствовања, студенти су дужни да потврде 
о оправданом одсуствовању доставе Кабинету ИСКЉУЧИВО НА ПРВИМ КОНСУЛТАЦИЈАМА НАКОН ЗАВРШЕТКА ОДСУСТВОВАЊА (потврде 
није неопходно донети лично!). Потврде достављене кабинету након тог рока неће бити примљене (уважене од стране Кабинета). Кабинет може 
одобрити термин надокнаде САМО у случају да је изостанак оправдан (а уверење које га правда донето у прописаном року!!!).  
 
Присуство на вежби и добијена оцена биће поништени, уколико је та вежба рађена у термину који оправдава достављена потврда. 
У случају оправданог одсуствовања са вежбања мањег од четири, 30 бодова које је могуће стећи на вежбама се расподељује на број вежби на 
којима је остварено присуство.  У случају оправданог одсуствовања са вежбања већег од четири, припадајући бодови  се не могу расподељивати као 
у претходном случају, па студенти имају право на њихову надокнаду у посебном термину (који је предмет договора са Кабинетом). 
У случају оправданог одсуствовања са колоквијума (по основу потврде уважене од стране Кабинета), студенти исте могу полагати у накнадном 
термину - УЗ ОБАВЕЗНО УСМЕНО ОБРАЗЛОЖЕЊЕ СВОГ  РАДА. Накнадни термини за полагање оба колоквијума биће заказани У ТОКУ ПРВЕ ДВЕ 
НЕДЕЉЕ ПАСИВНЕ НАСТАВЕ. 
Статутарне одговорности и права студената: 
Према Статуту Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

 


