
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Пети семестар треће године Основних академских студија школске 2012/2013. године 
 
МОДУЛ М17.1 – Изборни предмет, 3 ЕСПБ 
Курс 17.1.: Геометрија облика 3 – „Реституција геометријских и стилских карактеристика архитектонско-урбанистичког 
наслеђа и његова визуелизација/дигитализација/презентација“ 
 
 
УПУТСТВО 
Садржај наставе  
Наставни садржај је конципиран на мултидисциплинарном нивоу и резултат је сарадње кабинета за Геометрију облика и Историје архитектуре и 
насељавања. Сходно наведеном, и педагошки приступ је, такође, мултидисциплинаран - са посебним освртом на ТИМСКИ АНГАЖМАН који је усмерен 
ка реализацији ЗАЈЕДНИЧКОГ ФИНАЛНОГ РАДА са АУТОРСКИМ ПОТПИСИМА СВИХ УЧЕСНИКА. Постизање описаног циља, обезбеђено је 
специфичном организацијом наставног процеса, као и конкретним садржајем наставних јединица – усмереним ка: 
 

• Продубљивању свести о значају преданог и организованог/координисаног тимског ангажмана – у циљу ефикасне реализације квалитетног 
заједничког финалног рада/производа, 

• Употпуњавању стечених теоријских знања о геометријским и стилским карактеристикама градитељског наслеђа: како на тлу Србије, тако и 
шире, 

• Практичној примени стечених теоријских знања у препознавању и професионалној анализи геометријских и других одредница стилова 
конкретно обрађиваних културно-историјских објеката и њихових локалитета - представљених расположивом/медијски разноликом 
археолошком (архивском) грађом, 

• Практичној и свеобухватнијој примени стечених знања о поступку перспективне реституције у „ишчитавању“ геометријских и димензионих 
карактеристика конкретно обрађиваних културно-историјских објеката и њихових локалитета – представљених на расположивим 
фотографијама, 

• Употпуњавању и практичној примени стечених знања која се односе на коришћење софтверских пакета: AUTOCAD (2Д и 3Д моделинг),  
3D Studiо (VIZ/MAX), Power-point, FLASH (опционо) - у циљу преношења „очитаних“/реституисаних података у дигиталну форму (у доменима 
визуелизације/дигитализације/презентације) 

• Коришћење стеченог знања из перспективне реституције у процесима софтверски подржане фотомонтаже. 
 
Термински план наставе – план оптерећења (*) 
Предмет је изборни са додељених 3 ЕСПБ. Студенти наставу похађају једном недељно, са оптерећењем од два часа вежбања.  
 
У петом семестру основних студија, активна настава (у школи) траје 15 радних недеља у оквиру којих је студенту на располагању укупно 60 сати за рад 
на предмету (на свим предметима укупно 600 сати рада). 
60 радних сати у току 15 радних недеља подразумева: 30 радних сати проведених у школи (два часа вежбања – 2 x 15 = 30) и 30 радних сати за рад 
код куће: просечно два сата недељно – 2 x1 5 = 30).  
НАПОМЕНА: Није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног. 
 
Услови за пријављивање 
Поседовање напреднијег знања из софтверских пакета: AUTOCAD (2Д и 3Д моделинг), 3D Studiо (VIZ/MAX), Power-point, FLASH (опционо), поседовање 
лап-топ рачунара. Максималан број студената - 10. У случају већег броја пријављених, одабир ће се извршити на основу оцена добијених из 
релевантних предмета: Геометрија облика 1 и 2 и Историја архитектуре и насељавања. 



 
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) 
 
 
 

     
 

 

Назив предмета: 
МОДУЛ -  М17: Изборни предмет 
Курс 17.1.:  Геометрија облика 3 – „Реституција геометријских и стилских карактеристика архитектонско-урбанистичког наслеђа и његова 
визуелизација/дигитализација“ 
Година студија: 
5. семестар основних академских студија школске 2011/12. године 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Вежбања одржавају се у једној од сала Архитектонског факултета - у накнадно дефинисаном термину.  
Термин одржавања испита (јавне одбране завршног потрфолија): 
у јануарском испитном року 
Термини одржавања колоквијума: 

/ 



Тема:                                                                                    „Реституција геометријских и стилских карактеристика архитектонско-урбанистичког наслеђа  

                                                                                               и његова визуелизација/дигитализација/презентација“  
Пројектни задатак за школску 2012/13. годину:          „Археолошки локалитет ТРГОВИШТЕ – стамбена архитектура средњег века“ 

 
Опис наставних задатака: 

• Препознавање и стручно-компетентна анализа геометрисјко-стилских карактеристика анализираног архитектонско-урбанистичког наслеђа – 
у контексту стилских особености свих његових релевантних конститутивних елемената (разматрано вишеслојно: са композиционог, 
функционалног, конструктивног аспекта, и др.) 

• Стручно-компетентно коришћење стеченог знања из домена перспективне реституције  у комплекснијем „ишчитавању“ геомтријско-стилских 
карактеристика: како неочуваног/девастираног, тако и очуваног градитељског наслеђа (представљеног  фотографијама и другом 
постојећом/поседујућом археолошком грађом 

• Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада неочуваних сегмената градитељског наслеђа (генерисање 3Д модела 
анализираних објеката и ликалитета) 

• Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада до данас очуваних сегмената градитељског наслеђа (њихова 3Д – 
дигитализација) 

• Софтверски подржана материјализација генерисаних 3Д модела (визуелизација) 
• Софтверски подржана фотомонтажа претходно генерисаних  3Д модела у фотографије њиховог реалног окружења 

Наставници: 
Др арх. Ђорђе Ђорђевић и др арх. Гордана Милошевић 
Сарадници у настави: 
Мр арх. Гордана Вујић 
Мр арх. Рената Јадрешин-Милић 
М.Арх. Владимир Голубовић 
Број кабинета: 349а 
Термин консултација: петак, 14.00 сати - у кабинету 349а 
Телефон кабинета: 011/3218-758 

 
Циљеви и приступ настави: 
Наставни садржај је конципиран на мултидисциплинарном нивоу и резултат је сарадње кабинета за Геометрију облика и Историје архитектуре и 
насељавања. Сходно наведеном, и педагошки приступ је, такође, мултидисциплинаран - са посебним освртом на ТИМСКИ АНГАЖМАН који је 
усмерен ка реализацији ЗАЈЕДНИЧКОГ ФИНАЛНОГ РАДА са АУТОРСКИМ ПОТПИСИМА СВИХ УЧЕСНИКА. Постизање описаног циља, обезбеђено 
је специфичном организацијом наставног процеса, као и конкретним садржајем наставних јединица – усмереним ка: 
 

• Продубљивању свести о значају преданог и организованог/координисаног тимског ангажмана – у циљу ефикасне реализације квалитетног 
заједничког финалног рада/производа, 

• Употпуњавању стечених теоријских знања о геометријским и стилским карактеристикама градитељског наслеђа: како на тлу Србије, тако и 
шире, 

• Практичној примени стечених теоријских знања у препознавању и професионалној анализи геометријских и других одредница стилова 
конкретно обрађиваних културно-историјских објеката и њихових локалитета - представљених расположивом/медијски разноликом 
археолошком (архивском) грађом, 

• Практичној и свеобухватнијој примени стечених знања о поступку перспективне реституције у „ишчитавању“ геометријских и димензионих 
карактеристика конкретно обрађиваних културно-историјских објеката и њихових локалитета – представљених на расположивим 
фотографијама, 

• Употпуњавању и практичној примени стечених знања која се односе на коришћење софтверских пакета: AUTOCAD (2Д и 3Д моделинг), 



3D Studiо (VIZ/MAX) одн. Power-point, Flash (опционо) - у циљу преношења „очитаних“/реституисаних података у дигиталну форму (у 
доменима визуелизације/дигитализације/презентације), и 

• Коришћење стеченог знања из перспективне реституције у процесима софтверски контролисане фотомонтаже.  
 
Очекивани крајњи резултат наставног процеса на овом изборном предмету је  формирање заједничког завршног рада/портфолија у дигиталном 
облику (у виду „виртуелне посете“ обрађиваном локалитету на CD-у/DVD-у – опционо) – припремљеног као Power-point ili Flash-презентација иза које 
ауторски стоје  сви чланови тима. 
Пројектни задаци:  
СЕМЕСТРАЛНИ РАД 1: АНАЛИЗА 

• Препознавање и стручно-компетентна анализа геометрисјко-стилских карактеристика анализираног архитектонско-урбанистичког наслеђа – у 
контексту стилских особености свих његових релевантних конститутивних елемената (разматрано вишеслојно: са композиционог, 
функционалног, конструктивног аспекта, и др.) 

• Стручно-компетентно коришћење стеченог знања из домена перспективне реституције  у комплекснијем „ишчитавању“ геомтријско-стилских 
карактеристика: како неочуваног/девастираног, тако и до данас очуваног градитељског наслеђа (представљеног  фотографијама и другом 
постојећом/поседујућом археолошком грађом) 

 
СЕМЕСТРАЛНИ РАД 2: РЕКОНСТРУКЦИЈА 

• Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада неочуваних/девастираних елемената/сегмената анализираног градитељског 
наслеђа (генерисање њихових 3Д модела) 

• Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада до данас очуваних елемената/сегмената анализираног градитељског наслеђа 
(њихова 3Д – дигитализација) 

• Софтверски подржана материјализација генерисаних 3Д модела (визуелизација) 
• Софтверски подржана фотомонтажа претходно генерисаних  3Д модела у фотографије њиховог реалног окружења 
 

СЕМЕСТРАЛНИ РАД 3: СИНТЕЗА 
• Формирање заједничког завршног рада/портфолија (CD/DVD издања са „виртуелном посетом обрађиваном локалитету – опционо) - са 

ауторскм потписима свих учесника наставног процеса (припремљеног у виду Power-point ili Flash-презентације која садржи коректно 
обрађене и комплетно довршене семестралне радове, и то: у форми прилога графичког карактера (подржаних анимацијама/видео-
клиповима) и у текстуалној форми - илустрованој поседујућим/архивским фотографијама, 2Д цртежима и просторним приказима) 

Метод извођења наставе: 
Рад на предмету је, искључиво, тимски и се остварује кроз провежбавања у школи и рад код куће. Вежбе трају два сата недељно. На вежбама је 
предвиђен активан рад на задацима: како самосталан, тако и консултативно вођен од стране наставника и сарадника. 

 
 

 
Опис садржаја вежби  

 
План вежбања   

Рад ван школе 
(назив и опис 
садржаја) 

         активна  настава 

01 

 УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ 1 – ГОСТУЈУЋЕ 
 
О искуствима струке у ширем контексту анализиране теме: 
„Реституција геометријских и стилских карактеристика 
архитектонско-урбанистичког наслеђа и његова 
визуелизација/дигитализација/презентација“ 

-Упознавање са пројектним задатком за 
школску 2012/13. годину 
-Представљање садржаја и циљева 
семестралних радова и начина формирања 
тима/тимова 

 
 

припрема за 
наредно  вежбање 

02 УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ 2 -Упознавање са задатим пројектним задатком  



 
О досадашњем доприносу струке у ужем контексту анализиране теме 
и конкретног пројектног задатка  

(изабраним археолошким локалитетом) - са 
аспекта основних културно-историјских и 
стилских особености 
-Упознавање са, до сада, предузетим 
активностима и резултатима из домена 
заштите и ревитализације анализираног 
археолошког локалитета 
-формирање тима - расподела улога и 
задатака 
-Упознавање са задатим локалитетом и 
историјском епохом насеља Трговишта 
-Дефинисање концепта реализације 2. 
семестралног рада, формирање тимова и 
расподела појединачних дужности 

 
 
 
 

припрема за 
наредно  вежбање 

03 

УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ 3 
 
О фотографији и принципима фотогртафисања у контексту задате 
теме 

-Упознавање са врстама потребне (циљно-
релевантне) фото-опреме, основним 
принципима фотографисања и условима који 
морају бити задовољени да би се направио 
снимак погодан за археолошко документовање 
и реституцију 
-Дефинисање начина координације и концепта 
реализације индивидуалних обавеза сваког 
члана тима - у циљу испоштовања рока  
реализације заједничког завршног 
рада/портфолија 

 
 

припрема за 
наредно  вежбање 

 
 (Сакупљање релевантне 
архивске грађе: текстова, 

техничке одн. 
фотодокументације) 

04 

УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ 4 
 
О перспективној реституцији/фотомонтажи - рекапитулација стеченог 
знања у контексту задате теме 

-Рекапитулација основних принципа поступка 
перспективне реституције/фотомонтаже 
 и анализа предуслова који морају бити 
задовољени у циљу њене успешне реализације
-Дефинисање начина координације и концепта 
реализације индивидуалних обавеза сваког 
члана тима - у циљу испоштовања рока  
реализације заједничког завршног 
рада/портфолија 

 
припрема за 

наредно  вежбање 
 

(Сакупљање релевантне 
архивске грађе: текстова, 

техничке одн. 
фотодокументације) 

05 

ПОСЕТА ИЗАБРАНОМ АРХЕОЛОШКОМ ЛОКАЛИТЕТУ 
 

-Допунско фотографисање локалитета и 
релевантна премеравања - у циљу ефикасне 
реализације поступка перспективне 
реституције   

 
припрема за 

наредно  вежбање 
 

(Сакупљање релевантне 
архивске грађе: текстова, 

техничке одн. 
фотодокументације) 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД 1: АНАЛИЗА 
 
Препознавање и стручно-компетентна анализа геометрисјко-стилских 
карактеристика обрађиваног архитектонско-урбанистичког наслеђа у 

-Анализа и обрада релевантне архивске грађе: 
текстова, техничке одн. фотодокументације – у 
складу са извршеним формирањем тимова тј. 
распоређеним/преузетим обавезама 

       
     
   припрема за 
наредно  вежбање 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД  2: РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада 
неочуваних/девастираних елемената/сегмената анализираног 
градитељског наслеђа 
 

-Реституција допунских фотографија 
локалитета, снимљених приликом његовог 
обиласка  
-Израда дигиталних 3Д модела 
неочуваних/девастираних археолошких 
објеката – на основу поседујуће 
археолошке/архивске документације  

 
 

припрема за 
наредно  вежбање 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД  2: РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада до данас 
очуваних елемената/сегмената анализираног градитељског наслеђа 

-Израда дигиталних 3Д модела сегмената 
локалитета који су фотографисани приликом 
посете – превођењем њихових реституисаних 
димензија у дигитални облик  
-Израда дигиталних 3Д модела 
неочуваних/девастираних археолошких 
објеката – на основу поседујуће 
археолошке/архивске документације  
-Израда дигиталних 3Д модела – превођењем 
накнадно реституисаних димензија очуваних 
археолошких објеката у дигитални облик и/или 
коришћењем података  преузетих из 
поседујуће археолошке/архивске 
документације 

 
 
 
 

 
 

припрема за 
наредно  вежбање 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД  2: РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада до данас 
очуваних елемената/сегмената анализираног градитељског наслеђа 

 
-Израда дигиталних 3Д модела сегмената 
локалитета који су фотографисани приликом 
посете – превођењем њихових реституисаних 
димензија у дигитални облик  
-Израда дигиталних 3Д модела – превођењем 
накнадно реституисаних димензија очуваних 
археолошких објеката у дигитални облик и/или 
коришћењем података  преузетих из 

 
 
       припрема за 
наредно  вежбање 

контексту стилских особености свих његових релевантних 
конститутивних елемената (разматрано вишеслојно: са 
композиционог, функционалног, конструктивног аспекта, и др.) 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД 1: АНАЛИЗА 
 
Стручно-компетентно коришћење стеченог знања из домена 
перспективне реституције у комплекснијем „ишчитавању“ геомтријско-
стилских карактеристика обрађиваног архитектонско-урбанистичког 
наслеђа 
 

-Анализа и обрада релевантне архивске грађе: 
текстова, техничке одн. фотодокументације – у 
складу са извршеним формирањем тимова тј. 
распоређеним/преузетим обавезама  
-Реституција допунских фотографија 
локалитета, снимљених приликом његовог 
обиласка 

 
      

припрема за 
наредно  вежбање 

08 

СЕМЕСТРАЛНИ РАД  2: РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
Софтверски подржана геометрисјко-конструктивна обрада 
неочуваних/девастираних елемената/сегмената анализираног 
градитељског наслеђа  
 

-Реституција допунских фотографија 
локалитета, снимљених приликом његовог 
обиласка  
-Израда дигиталних 3Д модела 
неочуваних/девастираних археолошких 
објеката – на основу поседујуће 
археолошке/архивске документације  

 
 

припрема за 
наредно  вежбање 



поседујуће археолошке/архивске 
документације 

12 

СЕМЕСТРАЛНИ РАД  2: РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
Софтверски подржана материјализација генерисаних 3Д модела  

 
-Завршетак рада на изради 3Д модела свих 
анализираних елемената градитељског 
наслеђа (и неочуваних и до данас очуваних), 
укључујући и оне фотографисане приликом 
посете обрађиваном локалитету  
-Материјализација генерисаних 3Д модела  

 
 

припрема за 
наредно  вежбање 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД  2: РЕКОНСТРУКЦИЈА 
 
Софтверски подржана фотомонтажа претходно генерисаних 3Д 
модела у дигитализовано постојеће окружење и његове реалне 
фотографије 
 
 

-Материјализација генерисаних 3Д модела 
-Употреба стечених знања из домена 
перспективне реституције у реализацији 
поступка дигиталне фотомонтаже – „уметања“ 
претходно генерисаних 3Д модела у 
дигитализовано постојеће окружење и његове 
реалне фотографије  
-Постављање основних смерница за припрему 
и реализацију заједничког  завршног 
семестралног рада/портфолија (дигиталног 
CD/DVD издања)): дефинисање типа и обима 
потребних прилога, као и структуре и дизајна 
CD/DVD издања 

 
 
 
 
 

припрема за 
наредно  вежбање 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД  3: СИНТЕЗА 
 
Припрема и почетак рада на конкретизацији заједничког завршног 
рада/портфолија у дигиталном облику (CD/DVD издања) 
 

-Употреба стечених знања из домена 
перспективне реституције у реализацији 
поступка дигиталне фотомонтаже – „уметања“ 
претходно генерисаних 3Д модела у 
дигитализовано постојеће окружење и његове 
реалне фотографије  
-Одабир адекватних прилога (обрађених у 
оквиру 1. и 2. семестралног рада) – сходно 
концепту дефинисаном претходне недеље 
(везано за питања типа и обима потребних 
прилога, као и структуре и дизајна CD/DVD 
издања) 

        
 
 
 
        припрема за 
наредно  вежбање 
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СЕМЕСТРАЛНИ РАД  3: СИНТЕЗА 
 
Припрема и почетак рада на конкретизацији заједничког завршног 
рада/портфолија у дигиталном облику (CD/DVD издања) 
 

 
-Уобличавање концепта и финалне форме 
зједничког завршног семестралног 
рада/портфолија 
-Потврђивање концепта и финалне форме 
зједничког завршног семестралног 
рада/портфолија  од стране руководилаца 
курса  
-Договор о начину наставка тимског рада на 

 



финализацији пројекта у периоду пасивне 
наставе  (до термина предаје). 

 
Обавезна литература: 
• Литература релевантна за предмете: Геометрија облика 1, Геометрија облика 2,  
• Литература релевантна за предмет: Историја архитектуре и насељавања 
Препоручена литература: 
• Potmann, H. Asperl, A., Hofer, M. & Kilian, A. (2007), Architectural geometry, Bemntley Institute Press, Exton, Pennsylvania – USA,  
• Милошевић,  Г. (1997), Становање у средњовековној Србији, Арехеолошки институт, Београд -РС,  
• Поповић, М. (1999), Тврђава Рас, Археолошки институт, Београд – РС.  

 
Начин полагања испита:  
Испит представља јавну одбрану завршног групног рада/портфолија - у форми јединствене ауторске дигиталне презентације свих оних комплетно 
завршених и по упутству припремљених парцијалних прилога о оквиру семестралних радова дефинисани актуелним пројектним задатком (опционо: 
финалног производа у виду ауторског CD/DVD издања)  
 
Термин полагања испита/јавне одбране завршног портфолија: 
У договореном термину – у последњој недељи пасивне наставе зимског семестра. 
 
Коментар завршне/испитне оцене: 
Искључиво у објављеном термину 
Критеријуми оцењивања: 
• Недељно процењивање обима и квалитета активности сваког члана тима, појединачно – праћење редовности доласка, као и вредновање 

активног  и креативног рада на вежбама и код куће, 
• Јавна одбрана/оцењивање заједничког завршног рада/портфолија (ауторске дигиталне презентације свих оних комплетно завршених и по 

упутству припремљених парцијалних прилога који су дефинисани актуелним пројектним задатком (опционо: финалног ауторског CD/DVD 
издања у форми „виртуелне посете“ обрађиваном локалитету)).– вредновање квалитета  јавне одбране/квалитета и комплетности захтеваних 
прилога и осмишљених решења 

Расподела поена и оцењивање: 
На предмету је могуће остварити максимално 100 поена. Поени се стичу на следећи начин: 
• Праћењем континуираности присуства сваког члана тима појединачно, као и вредновањем његовог  активног и креативног рада на вежбањима и 

код куће, којим је могуће остварити максимално 40 поена 
(подједнако вреднован рад на свакој од вежби) 

• Јавном одбраном/оцењивањем завршног заједничког рада/портфолија, где је могуће остварити  максимално 60 поена   
 
Услови испуњавања семестралних обавеза после предвиђеног рока/оправдавање изостанака: 
Вежбе се, искључиво, раде у наведеним регуларним терминима. Накнадни термини за одржавање вежби нису предвиђени. 
 
ИЗОСТАНЦИ СА ВЕЖБАЊА НЕ МОГУ СЕ ПРАВДАТИ -  у току семестра, сваки студент може да одсуствује са предавања/вежбања максимално 4 
пута. У случајевима када је број одсуствовања са предавања/вежбања до максимално четири, 40 поена које је током семестра могуће стећи на 
вежбама, расподељује се на број вежби на којима је остварено присуство. У случају већег броја одсуствовања, сва одсуствовања преко четири, 
сматрају се неоправданим. 
 
ЗАВРШНИ РАД/ПОРТФОЛИЈО МОРА СЕ ПРЕДАТИ, ИСКЉУЧИВО, У ОБЈАВЉЕНОМ ТЕРМИНУ И МОЖЕ ГА ДОСТАВИТИ БИЛО КОЈИ ЧЛАН 



ТИМА. 
НИЈЕ МОГУЋЕ ОСТВАРИТИ ПРАВО НАКНАДНЕ ПРЕДАЈЕ ЗАВРШНОГ РАДА/ПОРТФОЛИJА.   
Статутарне одговорности и права студената: 
Према Статуту Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

 

 
 

 


