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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
3. семестар основних академских студија, 2012/13 
 
МОДУЛ 10- ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 
Курс- ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 1 3 ЕСПБ

 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Упознавање са начелима пројектовања стамбених и објеката за смештај и боравак, као и других типологија 
просторно везаних за становање 
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
 
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. 
 
 
 
 
 
 
План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
МОДУЛ 10- ОРГАНИЗАЦИЈА ПРОСТОРА 
Курс- ТИПОЛОГИЈА ОБЈЕКАТА 1 
Година студија:  
3. семестар основних академских студија, 2012/13 
 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Петак од 12 до 14 часова 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према плану одржавања испита за сваки испитни рок 
 
Термини одржавања колоквијума: 
1. колоквијум  30.11. 
2. колоквијум  14.12. 
3. колоквијум  28.12. 
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Назив пројектног задатка: 

Упознавање студената са начелима пројектовања стамбених и објеката за смештај и боравак, као и других 
типологија просторно везаних за становање 
 

Наставник: 

Руководилац предмета :  в. проф. Владимир Лојаница 

Учесници у настави : проф. др Милорад Рибар, доц. Небојша Фотирић 

Сарадници у настави:  

ас. Срђан Марловић 

Број кабинета: 239, 345, 242 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): Петак  од 14 до 16 часова 

Телефон:   3218 739, 3218726, 3218742                                                Е-маил: vlojanica@beotel.net 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Уписана 2. година основних студија, предмет је обавезан за све студенте. 
 

Циљеви и приступ настави: 
  
Основни наставни циљеви предмета усмерени су ка упознавању студената са тематиком архитектонско-
урбанистичких склопова породичног и вишепородичног становања, колективног становања и становања на селу. 
Информације о факторима који условљавају видове и нивое архитектуре ове типолошке групације и изучавање 
њихове различите морфолошко-структуралне манифестације у простору неке су од тежишних тема овог курса. 
Предавања на курсу предходе и функционално су у вези са радом на Студио пројекту 1 и представљају теоријску 
подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању пректичних задатака у поступку 
пројектовања. 
 
Пројектни задатак: 

Тематски  области архитектуре и урбанизма које обухвата пројектни задатак леже у сфери истраживања услова и 
утицаја контекста и утицајних фактора који доводе до различитих типологија склопова, њихова идентификација и 
компарација, као и изучавање техника пројектовања које студенте уводе у општу методологију пројектног поступка 
код пројектовања објеката овог типа. 
Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз предавања еx-катедра. 

 

 

 

нед настава                                         

01 21.09. Уводно предавање Типологија 1 

02 28.09. Породични и вишепородични стамбени објекти, сличности и разлике 

03 05.10. Типолошка обрада стамбене архитектуре, типологија објеката породичног 

становања 

04 12.10. Утицајни фактори, начела у пројектовању стамбене архитектуре 

05 19.10. Нерадни дан, факултетска слава Св. Тома 

06 26.10.   

 

Принципи груписања архитектонских склопова, типологија вишепородичних 

стамбених кућа 

07 02.11. Типологија организација стамбених јединица, мотиви организације и обликовања 

стамбених простора 

08 09.11. Социјално становање 
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09 16.11. Стамбена архитектура светска пракса 

10 23.11. Развој београдске стамбене архитектуре од 1. Светског рата до данас 

11 30.11. 

1. колоквијум 

Колективно становање - хотели 

12 07.12. Колективно становање - домови старих 

13 14.12. 

2. колоквијум 

Колективно становање - студентски домови 

14 18.12. Рурална средина - сеоски атари и насеља, типологије и зоне сеоских насеља 

15 25.12. 

3. колоквијум 

Традиционална архитектура српског села, постојеша сеоска кућишта, организација 

нових сеоских кућа, ново сеоско кућиште,... 

 

Обавезна литература: 

Типологија 1 - Становање,  В. Лојаница 
 
остала обавезна литература биће специфицирана током предавања. 
 

Препоручена литература: 
-  Brent C. Brolin ..................................... ARHITEKTURA U KONTEKSTU 

-  Cristian Norberg Schulz ...................... STANOVANJE 

-  Hajnrih Kloc ......................................... UMETNOST U XX VEKU 

 ( Moderna - Postmoderna - Druga moderna ) 

Keneth Frampton ................................. MODERNA ARHITEKTURA ( Kritička povijest ) 

-  Robert Venturi ...................................... SLOžENOSTI I PROTIVRECNOSTI U ARHITEKTURI 

-  Uroš Martinović ....................................                               MODERNA BEOGRADA 

- Darko Marušić........................................                             STANOVANJE, VREME, KORISNIK.... 

 ( časopis DANS, br. 13-14 ) 

- ARHITEKTURA+URBANIZAM...............                             STANOVANJE, decembar 1975. 

- Branko Aleksić........................................                            STAMBENA SREDINA 

(sveska 9, poslediplomske studije-kurs stanovanje AF.) 

- Mate Baylon............................................                             UPOTREBNA VREDNOST STANA 

(sveska10, poslediplomske studije-kurs stanovanje AF) 

- Branislav Milenković...............................                             PROGNOZA ZA STAMBENU SREDINU 

(sveska19, poslediplomske studije-kurs stanovanje AF) 

- Mate Baylon............................................                            STANOVANJE-TEMA1: ORGANIZACIJA STANA 

(sveska41, poslediplomske studije-kurs stanovanje AF) 

- Mate Baylon...........................................                            STAN U BEOGRADU 

      (sveska54, poslediplomske studije-kurs stanovanje AF) 

 

остала додатна литература биће специфицирана током предавања. 
 

 

Начин полагања испита: 

Провера знања током семестра спровешће се колоквијумом из сваке наставне области. Провера знања на крају 

семестра обавиће се испитом у трајању од два сата, према распореду датом испитним роком. У случају да студент 

на свим колоквијумима током семестра оствари максимални број поена, (60), по избору може се уместо испита 

определити за израду семинарског рада из било које области у оквиру предмета. 
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Критеријуми оцењивања: 

Код вредновања колоквијума студенти треба да покажу праћење наставе, препознавање и разумевање предаване 

материје. Код вредновања испита, тачност израђеног задатка, (коректан одабир типолошког модела, правилно 

димензионисање, луцидност код решавања задатка, графичку вештину приказа..). Код вредновања семинарског 

рада студенти треба да покажу способност примене стечених теоријских знања у обради конкретне задате теме, 

писани израз и технику коришћења стручне литературе. Такође потребно је да демонстрирају способност 

креативне интерпретације материје у релацији са обрађиваним и посматраним искуствима из праксе. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (колоквијуми) учествују са 60 поена а испит 
или семинарски рад са 40. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 
100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

  испит или семинарски рад 40 
1. колоквијум  14.11. 30   
2. колоквијум  12.12. 20   
3. колоквијум  26.12. 10   
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


