
 

МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
3. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 31. августа 2011 године у 12 сати.   

 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 

 
План рада 
Назив предмета:  
АНТИЧКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНИМ ИТЕНЕРАРИМА 

 
Година студија:  

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
7 недеља и 13 недеља наставе 

 

Наставник: 

доц. др Гордана Милошевић 

Сарадници у настави:   

асист. мр Рената Јадрешин-Милић  

Број кабинета:  

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

После редовне наставе 

Телефон: 3218732                                                                                                           Е-маил: renata@arh.bg.ac.rs  

www адреса:                                                                                                         

 

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: 
Основни циљ изборног предмета АНТИЧКО НАСЛЕЂЕ У САВРЕМЕНИМ ИТЕНЕРАРИМА 

је аналитички приступ обраде података који се односе на изабрани појединачни објекат или целину. Комплексна 
примена постојећих повеља, са посебним освртом на препоруке исказане у документи о културним рутама. 
Анализа циљних група посетилаца како би се одредио начин ниво и начин презентације. Израда 3д модела и 
графичка обрада архитектуре на основу детаљних историјски, архитектонских и урбанистичких анализа. Ова 
сазнања би употпунила опште знање са основних студија из области  Проучавања и обнове градитељског 
наслеђа и представљају добру основу за будући рад на пројектовању у заштићеним срединама. Стечена 

специфична знања била би од непосредне користи будућим градитељима за правилно разумевање проблема 
везаних за интегративну заштиту и обнову градитељског наслеђа 
 

Садржај наставе: 

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

Овом тематском целином предвиђено је упознавање студената са дефинисањем појмова колонизација и 
урбанизација на простору Балканског полуострва, са посебним прегледом досадашњих истраживања која се 

mailto:arh.webmaster@gmail.com
mailto:renata@arh.bg.ac.rs


 

односе на изборни предмет.  
II – IV недеља - Типологија насеља у античко доба у региону. Административна подела насеља у Римском 

царству на градска насеља (municipium, colonia), остала насеља ( canabea, civitates) и сеоска насеља (vicus, vilae 
rusticae) разликовала се од савременог тумачења урбанистичког концепта насеља. У овој тематској целини биће 
анализована расположива археолошка грађа која се односи на територије античких градова и њихову планску 
организацију, могући број и социјалну структуру становника. На примерима испитаних градова студентима ће бити 
презентоване могуће реконструкције изгледа и организације градских структура заснованих на основама 
археолошких истраживања, историјских извора и научног проучавања. У оквиру ове тематске целине биће 
обухваћени и типови војних логора и утврђења, као и одбрамбени системи (бедеми, куле, капије  ровови). 
Последњи час ове тематске целине био би посвећен путевима, мостовима, аквадуктима и другим облицима 
инфраструктуре.  
V – VIII недеља -  Типологија објеката античког доба у региону је засебна тематска целина којом би се 

обухватили сви облици јавне, култне и стамбене архитектуре. Кроз типове јавне архитектуре била би 
систематизована грађа која се односи на театре, амфитеатре, хиподроме, купатила и славолук. Култна 
архитектура се током касне антике у Римском царству, па самим тим и у провинцијама којима припада област 
обухваћена наставом изборног предмета, јасно се диференцира као паганска и хришћанска. У оквиру паганске 
архитектуре биће разматрани облици храмова, и гробне архитектуре приватних и царских маузолеја, док би се 
кроз примере ранохришћанских облика анализирале цркве подужне и централне основе, мартиријуми, крстионице 
и ранохришћанске гробнице. Стамбена архитектура касноантичког периода на тлу Србије и у непосредном 
окружењу формирана је под официјелним утицајем римског двора. Сачувани примери указују на издвајање типова 
градске и сеоске куће. У оквиру ове тематске јединице биће изложена и грађа о унутрашњем уређењу и 
декорацији античких стамбених објеката.  
IX - XIII недеља Интерактивни облик наставе на изабраним примерима  

Метод извођења наставе:  

Упознавање студената кроз предавања и интерактивни облик наставе са савременом методологијом проучавања 
споменичког наслеђа и његове презентације у итенерарима, од табли обавештења, приказа основних податка о 
наслеђу до стандардизације симбола и формата деплијана у функцији промоције и презентације споменика 
културе, на изабраним примерима у Србији и у региону (простор Балканског полуострва). Крајњи резултат је 
анализа појединачних случајева са истраживачким пројктом у графичкој и писаној форми.  

 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Дефинисање просторног и историјског оквира настанка античког градитељства у 
региону  
-колонизација и урбанизација у региону Балканског полуострва  
 

02  -Типологија насеља у античко доба у региону 

03  -Антички градови у региону и њихова планска организација 

04  -Типологија објеката античког доба у региону 

05  -Објекти јавног карактера 

- Објекти култног карактера 

06  - Објекти стамбеног карактера 

07 1. Колоквијум:  

08  Унутрашња декорација 

09  интерактивни облик наставе на изабраним примерима 

10  интерактивни облик наставе на изабраним примерима 

11  интерактивни облик наставе на изабраним примерима 

12  интерактивни облик наставе на изабраним примерима 

13 2. Колоквијум:  

14  интерактивни облик наставе на изабраним примерима 



 

 

Обавезна литература:  

- Античко наслеђе у региону, Ридер 1 i 2 (kopirnica Fakulteta) 

Mediterranean city in the scope of upgrading cultural tourism“, u: Spatium, No. 17-18 (2008), 84 –91. 

Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasljeđa, (Kotor: EXPEDITIO – centar za odrţivi prostorni razvoj, 2005) 

„Европска конвенција о заштити археолошког наслеђа“, у: Гласник ДКС, бр. 32 (2008), стр. 14 – 18. 

„Европска конвенција о пределу“, у: Гласник ДКС, бр. 32 (2008), стр. 18 – 22. 

„INTBAU SIBIU MEMORANDUM – међународни меморандум за заштиту наслеђа и промовисање традиционалне 
архитектуре у Централној и Источној Европи“, у: Инфо – урбанистички завод Београда, бр. 20 (2007), стр. 35. 

Kulturni pejzaž – savremeni pristup zaštiti kulturnog i prirodnog nasleđa na Balkanu, zbornik radova Prve regionalne 

konferencije i integrativnoj zaštiti, (Beograd: Evropski centar za mir I razvoj Univerziteta za mir Ujedninjenih nacija, 2008). 

Kurtović-Folić, Nađa; Milošević, Gordana; Roter-Blagojević, Mirjana; Nikezić, Ana: „Arheološki park kao integrisani deo kulturnog 

predela – savremeni pristup zaštiti i prezentaciji arheološkog nalazišta Medijana kod Niša“, u: Zbornik radova Prve regionalne 

konferencije o integrativnoj zaštiti: Kulturni pejzaž – savremeni pristup zaštiti kulturnog i prirodnog nasleđa, Evropski centar za mir i 

razvoj Univerziteta za mir Ujedinjenih nacija, Beograd, 2008, str. 203 – 226. 

Korošec, Josip: „Kulturno nasleđe u kulturnom pejzažu“, u: Zbornik radova Prve regionalne konferencije o integrativnoj zaštiti: 

Kulturni pejzaž – savremeni pristup zaštiti kulturnog i prirodnog nasleđa, Evropski centar za mir i razvoj Univerziteta za mir 

Ujedinjenih nacija, Beograd, 2008, str. 130 – 139. 

Менковић, Мирјана: Културно наслеђе – избор најзначајнијих докумената Савета Европе у области културног 

наслеђа, (Београд: MNEMOSYNE – центар за очување наслеђа Косова и Метохије, 2004) 

 
 

Препоручена литература:  
Вученовић, Светислав. Урбана и архитектонска конзервација, том 1, Свет-Европа. (Београд: Друштво конзерватора 
Србије, 2004. 

Бранди, Чезаре: Теорија рестаурације, (Београд: Генерална дирекција за сарадњу у развоју министарства 

спољних послова Италије и Министарство културе републике Србије, 2007) 

Конвенција о заштити нематеријалне културне баштине, (Београд: Министарство културе 

Србије, 2009). 

Конвенција о заштити и унапређењу разноликости културних израза, (Београд: Министарство 

културе Србије, 2009) 

Закон о културним добрима Републике Србије, Службени гласник Републике Србије, бр. 71, 

  22. децембар 1994. године. 

 Зборник Друге и Треће конференције о интегративној заштити, (Бањалука: Републички завод за 

заштиту културно-историјског и природног насљеђа Републике Српске, 2009). 

 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 50 

колоквијуми 30  усмена одбрана пројекта 10 

семинари  писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 



 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


