КЊИГА ПРЕДМЕТА
Основне академске студије архитектура

ОБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ *
*Обавезни предмети у Књизи предмета – Основне академске студије архитектура обухватају: Обавезне
предмете студијског програма Основне академске студије архитектура и Обавезне заједничке предмете
студијских програма Основне академске студије архитектура и Интегрисаних основних и мастер
академских студија архитектура

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
1
Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА ПРОСТОР И ОБЛИК - ПРОСТОР И ОБЛИК
Наставник : в.проф. Милан А. Ђурић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: /
Циљ предмета
Истраживање идеја о односу простора и облика, испитивање основних елемената структуре архитектонског простора,
изградња простора и ситуација, пројектовање сопствених средстава за рад у задатом оквиру. Покретање развоја
концептуалних способности и припремање основе знања и вештина потребних за ниво образовања заснован на Студио
пројекту.

Исход предмета
Препознавање и разумевање архитектонских просторних елемената, уочавање њихових међусобних односа и односа са
окружењем, и сходно томе увежбаност за стварање замисли архитектонских објеката, структура и система, на почетном
нивоу. Зачетак формирања сопственог архитектонског идентитета.

Садржај предмета
Теоријска настава
Отвара увид у природу архитектонског стварања, смештеног у савремени пројектантски контекст. Груписана је у 3
подцелине са 3 пројектна задатка, које се баве структуром архитектонског простора, његовом тектоником и културним
контекстом у коме настаје: А) Анатомија простора (Плажа): 1. Трагање за простором и обликом 2. Пејзаж тла 3. Простор
зида 4. Кровови и надстрешнице 5. Структура просторног система 6. Просторни односи Б) Жудња и материја (Уточиште
за пријатеља): 7. Окружење 8. Употреба и организација 9. Лепота и пропорција 10. Чврстина и констукција В)
Примењена геометрија (Надоградња): 11. Основни облици 12. Сложени облици 13. Кретање и доживљај 14. Амбијенти
15. Простор и/или облик
Практична настава:Вежбе
Одвија се у форми отвореног студија, где се ради 7 малих пројеката у медију архитектонског модела. Тема задатака није
пројектовање куће, већ уобличавања система просторних односа, а програми су изведени из свакодневних и блиских
ситуација: Тло, Зидови, Надстрешница, Плажа, Подземно/Надземно уточиште за пријатеља, Надоградња. Рад на
макетама прате радионице које омогућавају студентима да брзо схвате основне технике третмана материјала у процесу
израде архитектонског модела, аналитичко посматрање и разумевање сопственог рада уз помоћ фотографије и
обавезни текстови који омогућавају студентима да на почетном нивоу развију способност сопствене аргументације кроз
праксу читања.

Литература
Куцина И. 15/3 - уџбеник за рад на предмету простор и облик. Београд: Универзитет у Београду - АФ, 2008.
Рем Колхас: Увод у S, M, L, XL. (Rem Koolhaas, Bruce Mau: SMLXL. New York: Monacelli Press, Rotterdam: 010 Publishers, 1995.)
Бернард Чуми: Простори и догађаји. (Бернард Чуми: Архитектура и дисјункција. Загреб: АГМ, 2004)
Петер Цумтор: Има ли лепота форму? (Петер Цумтор: Мислити архитектуру. Загреб: АГМ, 2003)
Кенго Кума: Повратак материјалима (Luigi Alini, Kengo Kuma: Kengo Kuma Works and Projects. Florence: Electa Mondadori, 2006.)

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 4

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Позитивна и стимулативна атмосфера међу студентима и између студената и наставника кроз предавања, радионице, дискусије,
критике, презентације, консултације. Учење кроз рад на пројектима. Проверавање свог рада пред другим студентима и наставницима.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

1

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+25

поена

писмени испит
портфолио 10
усмени испт
25+10
2
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине - Простор и облик

Руководилац студијске целине в.проф. Милан А. Ђурић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета студијске целине у
зависности од броја кредита.

2

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
3
Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА ПРОСТОР И ОБЛИК - ЛИКОВНИ ЕЛЕМЕНТИ
Наставник : проф. мр Владан Б. Љубинковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је да студнети усвоје знања о основним ликовним елементима и стекну практична ликовна искуства из
области на које се односи теорија форме и теорија боје. Циљ наставе је и да се истражују везе и методи какви постоје у
области синтезе ликовних уметности и архитектуре на нивоу једноставних и апстрактних ликовних истраживања.

Исход предмета
Разумевање и прихватање знања и практичних искустава у ликовном представљању и транспозицији облика и простора,
као и примена ових знања у раду на студијском пројекту.

Садржај предмета
Линија, тачка / Динамика линје / Затворена линија, облик / Линија , површина, облик / облик / Облик и валер / Валер /
текстура / Текстура, материјализација / просторни односи / рељеф / боја.

Литература
Павле Васић, Увод у ликовне уметности, Факултет ликовних уметности, Београд, 1968.
Зоран Павловић, Простор облика и боје, Клио,Београд, 1997.
Јоханес Итен, Уметност боје, Уметничка академија, Београд, 1973.
Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности Timothy Samara, Design Elements, Rockport.
Х.В.Џенсон Историја уметности, Београд 1983 или каснија издања
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1 Вежбе: 1 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Уводна предавања са провежбавањем. Вежбања су груписана према методолошким захтевима и тематском оквиру.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

3

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+20

поена

завршни елаборат
усмени испит
4
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине - Простор и облик

Руководилац студијске целине в.проф. Милан А. Ђурић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета студијске целине у
зависности од броја кредита.
4

50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
5
Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА ПРОСТОР И ОБЛИК - ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАЊА
Наставник : в.проф.мр Душан М. Станисављевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ курса Визуелна истраживања је да се током процеса извођења наставе, одабраним тематским јединицама и
адекватним педагошким методама, код студената поступно и перманентно развијају аналитичке, креативне и извођачке
способности неопходне за активно учешће у визуелном истраживачком процесу, уз подстицање хармонизације
креативне тријаде: имагинација - графичко представљање - визуелна перцепција.

Исход предмета
Истраживање - кроз графички експеримент / Реализација - кроз изучавање и примену графичких техника и технологија /
Рутина - кроз непосредно графичко искуство / Комуникација - кроз процес кодирања и декодирања графичке поруке /
Одговорност - кроз доношење графичких одлука / Ефикасност - кроз рационално коришћење времена и избор
адекватних графичких техника и технологија / Прогрес - кроз перманентно суочавање са све сложенијим графичким
захтевима / Валоризација - кроз графичку компарацију / Ауторство - кроз самостални ауторски рад / Сарадња - кроз
размену графичког знања и искуства / Колегијалност - кроз међусобно поверење и уважавање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Интерактивна и ad hoc предавања: Визуелна перцепција / Облик и својства облика / Графички концепт / Елементи
графичког израза (типографија, фотографија, илустрација, декоративна графика) / Компоновање графичких елемената /
Целина, фрагмент, детаљ / Начини графичког представљања (скице и инжењерски цртеж) (линеарна и површинска
графичка артикулација) (ортографски и аксонометријски цртеж) / Графички идентификациони кодови / Припрема за
штампу, формат, дигитална штампа, графичка дорада, излагачки концепт.
Практична настава:Вежбе
У истрживачком сегменту Курса врши се трансформација задатих просторних и појмовних односа У адекватну графичку
форму. / У егзекутивном сегменту Курса се примереним начинима графичког представљања бележе карактеристичне
фазе студентских активности реализованих на одговарајућим тематским јединицама паралелног курса Простор и облик.
/ У завршном сегменту Курса се формира репрезентативни ауторски приказ изабраних и визуелно усклађених графичких
целина којима се примереним начинима графичког представљања на афирмативан начин репрезентују досегнуте
креативне и реализаторске могућности полазника Курса.

Литература
Петровић Ђ. / Визуелна истраживања / Архитектонски факултет, Београд 1972
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: 2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
У школским вежбаоницама: Интерактивна и ad hoc предавања уз објашњење радних задатака, анализе
карактеристичних примера, формирања графичког концепта и симулације процеса реализације / У кабинету за Визуелне
комуникације: Индивидуалне консултације / У приватном амбијенту: Компоновање графичког садржаја и припрема за
реализацију / Услужни копи-центри: реализација (уз евентуалну кућну дораду).

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

5

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
60

поена

писмени испит
усмени испт
6
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине - Простор и облик

Руководилац студијске целине в.проф. Милан А. Ђурић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета студијске целине у
зависности од броја кредита.
6

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
7
Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА УВОД У АРХИТЕКТУРУ И УМЕТНОСТ - О АРХИТЕКТУРИ
Наставник : проф. Бранислав Б. Митровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 1
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе на овом предмету је упознавање студената са основним елементима архитектуре, као комплексне,
мултидисциплинарне друштвене праксе. Кроз низ предавања ex cathedra и интерактивни рад на семестралном задатку,
студенти стичу почетни увид у основне појмове и у архитектури и испитују њихова значења кроз анализу
карактеристичних примера.

Исход предмета
Задатак студената је да теме постављене на предавањима испитају кроз индивидуално истраживање и изабрану
тематску јединицу представе кроз аналитички приказ (студију случаја).

Садржај предмета
Теоријска настава
Средишњи део наставе на овом предмету чине три тематске целине у оквиру којих се испитују основни елементи
архитектуре као техничке (1), уметничке (2) и друштвене (3) праксе. На предавањима, свака од наведених тема се
дискутује кроз анализу и објашњење појединачних, кључних појмова и презентацију карактеристичних примера који
илуструју анализиране теме и појмове.

Литература
Миленковић, Бранислав. Увод у архитектонску анализу И. Београд: Грађевинска књига, 1990.
Миленковић, Б. Увод у архитектонску анализу II. Compendium. Београд: Грађевинска књига, 1991.
Koolhaas, Rem and Bruce Mau. SMLXL. New York: The Monacelli Press, 1993.
Till, Jeremy . Architecture Depends. Cambridge, Mass: MIT Press, 2009.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Метод извођења наставе укључује: предавања ex cathedra, самостални истраживачки рад студената, интерактивни јавни
час и индивидуалне консултације у процесу израде семестралног рада. За време испитног рока, предвиђени су термини
за индивидуалне консултације.

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10 (од 30)*

поена

писмени елаборат –
70**
семестрални рад
усмени испт
8
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине – Увод у архитектуру
и уметност

*преостале бодове у оквиру Предиспитних обавеза (2х10) студенти остварују на колоквијумима из предмета Студијске целине Увод у
архитектуру и уметност : Архитектура данас и Уметност данас.
**За сваки од предмета у оквиру Студијске целине – Увод у архитектуру и уметност (о Архитектури, Архитектура данас и
Уметност данас) семестрални рад ради једна трећина од укупног броја студената уписаних у прву годину Oсновних акaдемских
студија архитектура, односно Интегрисаних основних и мастер акaдемске студије архитектура. Ако се за неки од предмета пријави већи
број студената формира се ранг листа према поенима освојеним на колоквијуму из предмета за који се пријавио већи број студената.

7

Руководилац студијске целине в. проф. др Љиљана M. Благојевић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир поена остварених на колоквијумима из сва три
предмета који припадају Студијској целини – Увод у архитектуру и уметност и поена остварених на семестралном раду
који студент ради из једног од три предмета који припадају Студијској целини.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
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Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА УВОД У АРХИТЕКТУРУ И УМЕТНОСТ – АРХИТЕКТУРА ДАНАС
Наставник : в. проф. др Љиљана M. Благојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 1
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ наставе је да студентима представи увод у студије савремене архитектуре и урбанизма и да их у основним
цртама упозна са значајнијим савременим токовима и тенденцијама у архитектури и урбанизму у свету и у Србији. Као
теоријски увод, значајан за рад студента на пројектантским задацима, предмет има за циљ да студенти стекну почетна
знања о савременој архитектонској пракси и теорији архитектуре у свету, као и почетна знања о самосталном
истраживачком раду и основна знања за израду садржајне, систематичне и оригиналне презентације рада.

Исход предмета
Од студента се очекује да стекне следеће способности: основно разумевање и систематизација знања о главним
токовима у савременој архитектури; свест и основну процену о квалитету архитектонског дела; основно знање о
значајним ауторима и делима у светској архитектури; почетно знање о савременим теоријама архитектуре; основно
знање о изради садржајне, систематичне и кретаивне презентације рада

Садржај предмета
Кроз прегледна и проблемска предавања, предавања студија случаја (ex cathedra) и интерактивне облике наставе
предмет обрађује више тематских целина: авангарда и модерни покрет; постмодернизам; архитектура високе
технологије; деконструктивизам у архитектури; еколошка/енвајорнментална архитектура; савремена теорија
архитектуре; критичка архитектура; актуелна архитектура и савремене технологије у архитектури; савремена
архитектура Београда; ауторски став у архитектури; савремени правци у архитектури.

Литература
Philip Jodidio. Architecture Now! 1-8, Köln: Taschen, 2001-2012
Филип Жодидио и Татјана Бижи. Architecture now!: Архитектура данас. Београд: ИПС Медиа, 2003
James Steele. Architecture Today. London: Phaidon Press [1997], 2001
Љиљана Благојевић и Драгана Ћоровић. Климатске промене и естетика савремене архитектуре, у: Владан Ђокић и Зоран Лазовић, ур.
Утицај климатских промена на планирање и пројектовање, Београд: Универзитет у Београду – Архитектонски факултет, 19-33, 2011
Милош Р. Перовић, ур. Историја модерне архитектуре, Књига 3: Традиција модернизма и други модернизам. Београд: Архитектонски
факултет, 2005

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Тематске целине се прорађују кроз прегледна и проблемска предавања и предавања студија случаја (ex cathedra), и кроз самостални
истраживачки рад студента. У току семестра одржавају се колоквијуми провере редовног праћења наставе, индивидуалне
консултације, интерактивни јавни час консулатација и презентације студената. Завршни испит се састоји од израде семестралног рада –
самостално израђене презентације примера који илуструју обрађене тематске целине.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10 (од 30)*

поена

писмени испит
70**
усмени испт
10
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине – Увод у архитектуру
и уметност

*преостале бодове у оквиру Предиспитних обавеза (2х10) студенти остварују на колоквијумима из предмета Студијске целине Увод у
архитектуру и уметност : О архитектури и Уметност данас.
**За сваки од предмета у оквиру Студијске целине – Увод у архитектуру и уметност (о Архитектури, Архитектура данас и
Уметност данас) семестрални рад ради једна трећина од укупног броја студената уписаних у прву годину Oсновних акaдемских
студија архитектура, односно Интегрисаних основних и мастер акaдемске студије архитектура. Ако се за неки од предмета пријави већи
број студената формира се ранг листа према поенима освојеним на колоквијуму из предмета за који се пријавио већи број студената.
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Руководилац студијске целине в. проф. др Љиљана M. Благојевић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир поена остварених на колоквијумима из сва три
предмета који припадају Студијској целини – Увод у архитектуру и уметност и поена остварених на семестралном раду
који студент ради из једног од три предмета који припадају Студијској целини.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
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Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА УВОД У АРХИТЕКТУРУ И УМЕТНОСТ – УМЕТНОСТ ДАНАС
Наставник : в.проф. мр Милорад Ј. Младеновић / проф.др Миодраг П. Шуваковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 1
Услов:
Циљ предмета
Циљ наставе је да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности уопште, као и облицима и областима које је чине.
Студенти треба да се упознају са основним појмовима уметности данас који ће им помоћи у будућем промишљању и изучавању њених
тема и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре. Важан циљ наставе је да студенти уоче ширину
оквира, тема и форми у којима се креће уметност данас и да у процес студија архитектуре уђу са свешћу о томе које границе и моделе
је достигло савремено испољавање уметности. Циљ наставе је да омогући студентима да та савремена испољавања уочавају,
препознају и тумаче.

Исход предмета
Предметни задатак је израда квалитетног семинарског рада који у себе укључује искуства стечена у раду на предмету. Области које се
предају и прате односе се на најшири могући оквир тема и појмова савремене уметности, њене теоријске и практичне консеквенце.
Семинарски рад није нужно научни рад колико индивидуално и лично истраживање једне изабране теме кроз појмове и теме
савремене уметности и усмерен је на обезбеђење подстицаја да се појмови и теме савремене уметности препознају и укључују у
каснија истраживања и студије архитектуре.

Садржај предмета
Теоријска настава
Предмет Уметност данас је теоријски предмет који омогућава да студенти добију иницијалне информације о савременој уметности
уопште, као и облицима и областима које је чине. Студенти треба да се упознају са основним појмовима који ће им помоћи у будућем
промишљању и изучавању тема уметности и то нарочито оних тема које су од важности за развој савремене архитектуре. Важан циљ
наставе на предмету је да студенти уоче ширину оквира, тема и форми у којима се креће уметност данас и да у процес студија
архитектуре уђу са свешћу о томе које границе и моделе је достигло савремено испољавање уметности. Циљ наставе је да студентима
омогући да та испољавања уочавају и препознају. Такође, значајан циљ наставе је да се студентима дају основне информације и
подстицаји из области савремене уметности који им могу бити од користи у похађању наставе у модулу Увод у пројектовање.

Литература
H.Foster, R.Krauss, I.A.Bois, H.D.Buchloh, Art since 1900: Modernism,Antimodernism, Postmodernism, Thames and Hudson, London, 2005
Ђ.К.Арган, А.Б.Олива, Модерна уметност 1770-1970-2000, 1-3, Цлио, Београд, 2004.
P.Wood, G.Perry, G.(eds), Themes in Contemporary Art, Yale University Press, New Haven, 2004.
М.Шуваковић, Појмовник сувремене умјетности, Хоретзкy, Загреб, 2005.
М.Шуваковић, Дискурзивна анализа, Универзитет уметности у Београду, Београд, 2006.

Број часова активне наставе
Предавања: 1 Вежбе: / Други облици наставе: /

Остали часови
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија превасходно кроз тематска предавања. Предавања прати велики број примера савремене уметности и примера из
разноликих тематских оквира у којима се уметност данас одвија. У наставу су укључена гостујућа предавања, као и посете просторима у
којима се догађају актуелне изложбе или презентације савремене уметности.Облик наставе се одвија и кроз усаглашавање и паралеле
са наставом у студијској целини: Увод у архитектуру и уметност, као и са појединачним предметима у тој студијској целини.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10 (од 30)*

поена

писмени испит
70**
усмени испт
12
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине – Увод у архитектуру
и уметност

*преостале бодове у оквиру Предиспитних обавеза (2х10) студенти остварују на колоквијумима из предмета Студијске целине Увод у
архитектуру и уметност : О архитектури и Архитектура данас.
**За сваки од предмета у оквиру Студијске целине – Увод у архитектуру и уметност (о Архитектури, Архитектура данас и
Уметност данас) семестрални рад ради једна трећина од укупног броја студената уписаних у прву годину Oсновних акaдемских
студија архитектура, односно Интегрисаних основних и мастер акaдемске студије архитектура. Ако се за неки од предмета пријави већи
број студената формира се ранг листа према поенима освојеним на колоквијуму из предмета за који се пријавио већи број студената.
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Руководилац студијске целине в. проф. др Љиљана M. Благојевић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир поена остварених на колоквијумима из сва три
предмета који припадају Студијској целини – Увод у архитектуру и уметност и поена остварених на семестралном раду
који студент ради из једног од три предмета који припадају Студијској целини.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ГРАД: ФОРМЕ И ПРОЦЕСИ
Наставник : др Ступар Б. Александра, ванредни професор
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3

Услов: /
Циљ предмета
Свеобухватно и структуирано разумевање феномена града, његовог развоја и трансформација; упознавање са основним
карактеристикама, процесима и формама градског простор; повезивање природног, друштвено-економског и
технолошког контекста са архитектонским димензијом урбаног окружења.

Исход предмета
Критичко разумевање града, његовог формирања, улоге и трансформација; успостављање релација између урбане
структуре (архитектуре), активности и друштвених промена; упознавање са актуелним процесима/трендовима/визијама
и ефектима које могу имати на (дис)континуитет урбаног простора.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава је усмерена на упознавање и сагледавање феномена града, његову улогу и позицију у контексту друштва,
технологије и животне средине. У предавањима се наглашава веза града и архитектуре кроз проучавање форме и
елемената градског простора, као и процеса који директно и индиректно утичу на урбани простор и друштво.
Разматрајући кључне просторне и временске/историјске одреднице, студентима се даје временски свеобухватна и
вишеслојна слика града, као кључног чворишта савремене егзистенције.
Практична настава: Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Ступар А: Град: форме и процеси, Београд: АФ (у припреми)
Ступар А: Град глобализације - изазови, трансформације, симболи, Београд: АФ, Орионарт, 2009
Никезић, З: Грађена средина, Београд: АФ, 2007
Kostof, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: Little, Brown and
Company, 1991
Hall, P:Cities of Tomorrow, Oxford: Blackwell, 2001
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 - елементи материјализације зграда
Наставник : доц. Игњатовић M. Душан
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са основном терминологијом, принципима и елементима
материјализације објекта.

Исход предмета
Савладавање логике пројектовања и материјализације објеката у масивним, зиданим, системима грађења.

Садржај предмета
Теоријска настава
Концепти, принципи, материјали грађења: конструктивни склопови, темељи и темељенње објката, вертикални
конструктивни елементи, хоризонтални конструктивни елементи, изолације од влаге и воде, хидро и термоизолације,
раван кров, прозори, врата, степеништа, облоге, обраде, финализација.

Литература
Скрипте из Архитектонских конструкција 1, Архитектонски Факултет
Грађевинске конструкције, М. Митаг, Грађевинска књига, 2003.
Архитектонске конструкције, A. Deplazes, Грађевинска књига, 2008.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се реализује кроз предавања ex-cathedra

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: МAТЕРИЈАЛИ И ФИЗИКА ЗГРАДА
Наставник : В.проф. Радивојевић П. Ана, доц. мр Ћуковић-Игњатовић Д. Наташа, проф.Ђокић С. Лидија,
проф.Мијић M. Миомир
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета
Упознавање студента са основним карактеристикама најзначајнијих група материјала, као и физичким феноменима
којима је нека зграда изложена. Сагледавајући укупно понашање одабраних материјала, посебна пажња се обраћа на
понашање материјала у односу на воду/влагу, као и термичке особине материјала. Проучавајући одабране
карактеристике и облике понашања материјала, студенти стичу свест о њиховим потенцијалима, могућностима и
начинима на који се они примењују у архитектонским објектима, као и о узрочно-последичној вези коју одабир
материјала има на понашање зграде као целине, односно, на остваривање потребних услова комфора у њој (топлотни,
ваздушни, светлосни и звучни).

Исход предмета
По завршетку курса, студент треба да:
- овлада основном терминологијом и информацијама о материјалима у архитектури,
- стекне свест о основним карактеристикама (природи) материјала и њиховим потенцијалима,
- разуме које су могућности и начини на који се различити материјали примењују у архитектонским објектима и стекне свест о
међузависности која постоји између природе материјала и начина на који се они користе у процесу материјализације објеката у односу
на укупно понашање неке зграде
- сазна шта представља појам комфора у објектима и који облици комфора постоје
- стекне елементарна знања о сваком појединачном облику комфора - његовој физиолошкој основи, параметрима и границама, као и
мерама којима се дати облик комфора обезбеђује у објекту, уз нагласак на основним својствима материјала која су битна за
обезбеђење сваког од облика комфора
Студент такође треба да, кроз анализу различитих примера који се изучавају током наставе, научи да стечена знања примени и
провери на конкретним случајевима у пракси

Садржај предмета
Теоријска настава
Увод – узајамни однос окружења, објеката и материјала; Појам и врсте комфора – топлотни, ваздушни, светлосни,
звучни. Класификација материјала; Природа материјала - основне физичке особине, понашање материјала у односу на
воду, термичке и механичке особине, промене материјала; Камен и камени материјали; Опека и опекарски производи;
Везива, малтери и бетони; Дрво и производи од дрвета; Метали; Стакло; Полимери и пластичне масе; Материјали
заштите; Композитни материјали;

Литература
Скрипта – изводи са предавања.
Михајловић-Ристивојевић М.,Особине и перформансе материјала у архитектури, А хитектонски факултет Универзитета у Београду,
Београд, 1995.
Lyons A., Materials for Architects and Builders, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.
Ballard Bell V., Materials for Architectural Design, Laurence King Publishing, London, 2006.
Јовановић-Поповић М., Здраво становање, Архитектонски факултет, Београд, 1991.
Ђокић Л., Осветљење у архитектури – захтеви и смернице за пројектовање, Архитектонски факултет, Београд, 2007.
Куртовић Х.,Акустика за архитекте, Академска мисао, Београд, 2002.
Szokolay S., Introduction to Architectural Science, Archite tural Press, 2004.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 3

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Предавања ex-catedra, интерактивна настава са приказом и анализом примера и задатака уз дискусију и
активно учешће студената, консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10
40

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: МАТЕМАТИКА У АРХИТЕКТУРИ
Наставник : проф. др Љиљана С. Петрушевски
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање студената са областима математике значајним за примену у оквиру архитектонске геометрије.

Исход предмета
Способност примене математике у оквиру архитектонске геометрије.

Садржај предмета
Теоријска настава
Векторски рачун. Аналитичка геометрија у простору - сa акцентом на параметарски приступ погодан за примену у
оквирима архитектонске геометрије. Права линија. Раван. Крива линија у простору. Површи у простору. Генеративни
алгоритми површи. Криве линије на површи. Афине трансформације. Геометријски алгоритми. ИФС. Петље. Рекурзије.
Симетрије. Алгоритми фракталне геометрије. L- системи. Целуларни аутомати. Ланци Маркова
Практична настава:Вежбе
Тестови и задаци прате теоријски део наставе и представљају начин усвајања потребних знања. Истовремено показују
степен оспособљености примене стечених знања у оквиру архитектонске геометрије.

Литература
Michael Frame, Benoit Mandelbrot, and Nial Neger, Fractal Geometry, Yale University, August 22, 2007
http://classes.yale.edu/fractals/
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања еx-катедра, практичан рад - интерактивна настава у електронском окружењу.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
40
30

писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ГЕОМЕТРИЈА ОБЛИКА 1
Наставник : доц. др Ђорђе Д. Ђорђевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
• развијање логичког и креативног мишљења, способности свеобухватног сагледавања и професионално-компетентног
читања тродимензионалног простора и унапређење способности имагинације;
• упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси
и коришћених за дефинисање конструктивних и елемената преграђивања – екстеријерно и ентеријерно;
• упознавање студената са методама геометријско-конструктивне обраде и представљања 3Д форми применљивих у
архитектури и урбанизму у две димензије - у „ортогоналним приказима“, добијеним за међусобно паралелне зраке
сагледавања а сагласно захтевима савремене CAАD технологије

Исход предмета
Стицање неопходних знања из домена геометрије архитектонске форме, као и геометрисјко- конструктивних поступака
потребних за дефинисање архитектонских форми сложеније геометрије и њихово свеобухватно представљање у
ортогоналним приказима.

Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање студената са геометријом архитектонских форми (тела, површи и њихових композиција) уочених у пракси и
коришћених за дефинисање конструктивних и елемената преграђивања (екстеријерно и ентеријерно), као и са
методама које су намењене њиховој геометријско-конструктивној обради и представљању у две димензије - у
„ортогоналним приказима“, добијеним за међусобно паралелне зраке сагледавања а сагласно захтевима савремене
CAАD технологије.
Практична настава:Вежбе
Оспособљавање студената за продуктивну примену стечених теоријских знања - решавањем конкретних геометријских
проблема - преузетих из архитектонско-урбанистичке праксе.

Литература
Графичке подлоге за предавања/А4 формата. Сепарати са предавања доступни су студентима у електронској форми - на сајту
Архитектонског факултета.
Графичке подлоге са поставкама задатака за вежбу/А4 формата. Решења задатака доступна су студентима у електронској форми - на
сајту Архитектонског факултета.
Гагић, Љ.(2004), Нацртна геометрија, Академска мисао, Београд
Живановић, С., Чучаковић, А. (2008), Збирка задатака из нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима, Академска мисао,
Београд,
Анагности, П. (1986), Нацртна геометрија, Научна књига, Београд,
Potmann, H. Asperl, A., Hofer, M. & Kilian, A. (2007), Architectural geometry, Bemntley Institute Press, Exton, Pennsylvania – USA

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања и вежбања одржавају се симултано у великом амфитеатру Факултета, у циљу успостављања интерактивне
везе између аудиторијума и предавача - подржане применом савремених дигиталних дидактичких средстава.
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.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
2x20=40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ТРАНСФОРМАЦИЈА ГРАФИЧКЕ ФОРМЕ
Наставник : в.проф.мр Душан М. Станисављевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ курса Трансформација графичке форме је да се студенти почетници, кроз низ пригодних тематских јединица,
теоретски и практилно упознају са начинима формирања артикулисаних геометризованих графичких форми и њиховом
трансформацијом у нове афирмативне појавне облике погодне за даљу практичну примену, као и начинима укупне
визуелне презентације, од прелиминарних истрживалких скица, преко прецизног инжењерског цртежа до мануелно
или компјутерски генерисаних тродимензионалних модела.

Исход предмета
Истраживање - кроз генезу и трансформацију графичке форме / Реализација - кроз изучавање и примену графичких
техника и технологија / Рутина - кроз непосредно графичко искуство / Комуникација - кроз процес кодирања и
декодирања графичке поруке / Одговорност - кроз доношење графичких одлука / Ефикасност - кроз рационално
коришћење времена и избор адекватних графичких техника и технологија / Фактографија - кроз перманентно графичко
и текстуално бележење свих карактеристичних фаза рада / Валоризација - кроз графичку компарацију / Ауторство - кроз
самостални ауторски рад / Сарадња - кроз размену графичког знања и искуства / Колегијалност - кроз међусобно
поверење и уважавање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Интерактивна и ad hoc предавања: Облик и својства облика / Геометријска и пропорцијска анализа форме / Елементи
графичког израза (типографија, фотографија, инжињерски цртрж) / Декомпоновање графичких елемената /
Трансформација графичке форме / Начини графичког представљања геометризоване форме / Начини моделарског
представљања просторне форме / Међусобни однос форме и окружења / Презентациони концепт, припрема за штампу,
формат, дигитална штампа, графичка дорада.
Практична настава:Вежбе
У сазнајном сегменту Курса, студенти се упознају са одабраним дводимензионалним артикулисаним графичким
формама кроз њихову геометријску и пропорцијску анализу.
У креативном сегменту Курса, полазни графички
елементи се методом декомпоновања трансформишу у нови визуелни појавно облик који се у наредној фази преводи у
тродимензионалну графичку и просторну форму.
У егзекутивном сегменту Курса, формира се просторни модел и сет репрезентативних графичких прилога којима се кроз
скице, текст, фотографију и прецизан инжињерски цртеж, бележе карактеристичне фазе креативног поступка.

Литература
Станисављевић Д. / Графичко представљање облика у простору / Арх. факултет, Бгд. 2000
Станисављевић Д. / 2D Design / Архитектонски факултет, Бeoград, 2005
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: 2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
У школским вежбаоницама: Интерактивна и ad hoc предавања уз објашњење радних задатака, анализе
карактеристичних примера, формирања графичког концепта и симулације процеса реализације / У кабинету за Визуелне
комуникације: Индивидуалне консултације / У приватном амбијенту: Компоновање графичког садржаја и припрема за
реализацију / Услужни копи-центри: реализација (уз евентуалну кућну дораду).

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
70

писмени испит
усмени испт
..........

поена
30

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
13
Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА EЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА - EЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА
Наставник : доц. мр Зоран Р. Абадић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 8
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање студената са основним принципима архитектонског пројектовања и композиције, структуром
архитектонског пројекта, димензионисањем, мерама и пропорцијама, архитектонском анализом, логиком просторне
организације, елементима архитектонског програма и обликовања простора за стварну употребу уз задату функцију.

Исход предмета
Кроз два једноставна пројекта и две вежбе студент развија способност самосталног размишљања, аналитичког
посматрања и примене графичких и ликовних вештина на сопственом архитектонском решењу, у циљу читљивог
приказивања стварности, од пројектног програма, скице, концепта до идејног архитектонског решења.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава се одвија једном недељно са два часа предавања + три теста. Предавања држи предметни наставник
са наставницима са Департмана за архитектуру. Наслови предавања : Елементи, Означавање, Размера, Контекст,
Концепт, Форма, Активност, Симулација, Дијаграм, Организација, Димензија, Утилитарност, Везе и Комфор.
Настава траје 15 радних недеља у школи.
Практична настава:Вежбе
Практична настава се одвија једном недељно са четири часа вежбања. Вежбе реализују сарадници на предмету,
асистенти Департмана за архитектуру са студентима демонстраторима. На вежбама студенти директно примењују
сазнања са предавања кроз две архитектонске вежбе, 1. Знак, 2. Комфор и два задатка са темом : 1. Светионик, 2. Кућа
чувара плаже. Настава траје 15 радних недеља у школи.

Литература
Миленковић, Бранислав : Увод у архитектонску анализу, ГК, Београд, 1988.
Le Corbusier : Modulor 2. London, Faber, 1955, originally published as Le Modulor II, Paris, 1955.
Ле Koрбизије : Ка правој архитектуриi (1923), 4. изд., Београд, Грађевинска књига, 2006.
Francois De Pierrefeu Le Corbusier : Савремена кућа достојна људи, ГК, Београд, 1956.
Le Corbusier : Talks with students. New York, Orion Press, 1961, 83 p.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 4

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Радионица, пројекти, предавања, дискусије, критике, презентације, консултације. Позитивна и стимулативна атмосфера
међу студентима и између студената и наставника. Проверавање свог рада пред другим студентима и наставницима.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

13

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
60

поена

писмени испит
усмени испт
14
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине – Елементи
пројектовања

Руководилац студијске целине доц. мр Зоран Р. Абадић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета студијске целине у
зависности од броја кредита.

14

20
10

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
15
Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА EЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА - ЛИКОВНЕ ФОРМЕ
Наставник : проф. мр Бранко Д. Павић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе у модулу Ликовне форме је да се студентима омогући целовито разумевање, практиковање и апликација
ликовних уметности у подручју архитектуре.
Такође, циљ наставе је да се студенти упознају са различитим облицима ликовних уметности и њиховим савременим
формама и интерпретацијама, што им омогућава професионални приступ ликовном изражавању и раду.

Исход предмета
Разумевање и прихватање знања и практичних искустава у ликовном представљању и транспозицији облика и простора,
као и примена ових знања у раду на студијском пројекту.

Садржај предмета
Увод у ликовно представљање / Припреме за презентацију рада са терена / Линеарна конструкција перспективе
простора и пропорција / Облик и простор / контраст / Облик и валер / Материјализација / Моделовање / Ликовна
транспозиција модела / Увод у ликовно представљање Појмови, релације и значења / Непосредно окружење.

Литература
Павле Васић, Увод у ликовне уметности, Факултет ликовних уметности, Београд, 1968.
Зоран Павловић, Простор облика и боје, Клио,Београд, 1997.
Јоханес Итен, Уметност боје, Уметничка академија, Београд, 1973.
Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности Timothy Samara, Design Elements, Rockport.
Х.В.Џенсон Историја уметности, Београд 1983 или каснија издања
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1 Вежбе: 1 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Уводна предавања са провежбавањем. Вежбања су груписана према методолошким захтевима и тематском оквиру

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

15

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+20

поена

Завршни елаборат
усмени испт
16
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине – Елементи
пројектовања

Руководилац студијске целине доц. мр Зоран Р. Абадић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета студијске целине у
зависности од броја кредита.

16

50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
17
Назив предмета: СТУДИЈСКА ЦЕЛИНА EЛЕМЕНТИ ПРОЈЕКТОВАЊА - АРХИТЕКТОНСКА ГРАФИКА
Наставник : в.проф.мр Душан М. Станисављевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Примарни циљ курса Архитектонска графика је пружање графичке подршке завршном раду на курсу Елементи
пројектовања кроз низ одговарајућих пројектних задатака, уз поштовање индивидуалног ауторског графичког концепта
и коришћење адекватхих презентационих поступака и доступних графичких технологија којима се креативна идеја
преводи у афирмативни архитектонски цртеж, мануелни или компјутерски модел, фотографију и текст. Секундарни циљ
курса Архитектонска графика је самостална примена стечених знања и вештина у реализацији завршних графичких и
моделарских презентација на осталим наставним курсевима током Студија архитектуре, који се базирају на
геометризованом начину графичког представљања и духу савременог графичког дизајна.

Исход предмета
Генеза форме - кроз скицу као монолог и цртеж као дијалог / Реализација - кроз изучавање и примену графичких
техника и технологија / Рутина - кроз непосредно графичко искуство / Комуникација - кроз усвајање графичких
конвенција / Одговорност - кроз доношење графичких одлука / Ефикасност - кроз рационално коришћење времена и
избор адекватних графичких техника и технологија / Прогрес - кроз перманентно суочавање са све сложенијим
графичким захтевима / Валоризација - кроз графичку компарацију / Ауторство - кроз самостални ауторски рад / Сарадња
- кроз размену графичког знања и искуства / Колегијалност - кроз међусобно поверење и уважавање.

Садржај предмета
Теоријска настава
Интерактивна и ad hoc предавања: Помоћни графички системи: растер и матрица / Генеза форме кроз активирање сегмената графичке
матрице / Визуелни концепт кроз компоновање графичких елемената / Начини графичког представљања кроз геометријску
конструкцију (ортографски и аксонометријски цртеж) / Графички идентификациони кодови / Трансформација графичке форме /
Графичко представњање облика у простору / Визуелна перцепција и емотивни дпживљај просторне форме / Припрема за штампу,
формат, дигитална штампа, графичка дорада, излагачки концепт.

Практична настава:Вежбе
Дводимензионални графички приказ: скица, графичка реконструкција, графичка матрица, ортографија, линеарна и површинска
материјализација / Тродимензионални графички приказ: скица, геометријска конструкција (аксонометрија, изометрија), форма и
антиформа, просторна графичка матрица и растер, површинска материјализација (светлост, сенка, боја), декомпоновање графичке
форме / Графичко представљање облика у простору (изгледи, пресеци, изометријски приказ) / Графичка анализа димензионалних,
пропорцијских и волуметријских односа / Декомпоновање просторне структуре / Представљање просторне структуре кроз мануелни
или компјутерски модел и фотографију / Дизајн и реализација репрезентативног излагачког паноа.

Литература
Станисављевић Д. / Графичко представљање облика у простору / АФ, Београд 2000
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: 2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
У школским вежбаоницама: Интерактивна и ad hoc предавања уз објашњење радних задатака, анализе карактеристичних примера,
формирања графичког концепта и симулације процеса реализације / У кабинету за Визуелне комуникације: Индивидуалне
консултације / У приватном амбијенту: Компоновање графичког садржаја и припрема за реализацију / Услужни копи-центри:
реализација (уз евентуалну кућну дораду).

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

17

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
60

поена

писмени испит
усмени испт
18
ДЕО ОЦЕНЕ Студијске целине – Елементи
пројектовања

Руководилац студијске целине доц. мр Зоран Р. Абадић
Коначну оцену студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета студијске целине у
зависности од броја кредита.

18

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА
Наставник : в. проф. др Љиљана M. Благојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ је да представи увод у историју модерне архитектуре и урбанизма и да их у основним цртама упозна са
значајним правцима, ауторима и њиховим идејама, концептима и реализацијама и да кроз анализе праваца и рада
појединачних стваралаца, студентима омогући формирање шире референтне основе која се ослања на историјску
перспективу и културни и социо-политички контекст. Додатни циљ је да студенти повежу тероријска сазнања са
предавања са радом на пројектовању.

Исход предмета
Од студента се очекује да стекне следеће способности: основно разумевање и систематизација знања о главним
токовима модерне архитектуре и урбанизма; основно знање о значајним ауторима и делима модерне архитектуре и
урбанизма у свету и у Србији; формирање шире референтне основе о историјској перспективи и културном и социополитичком контексту; почетно знање о теоријама авангарде и модернизма у архитектури и урбанизму; анализа
архитектонског дела, концепта или плана и пројекта; основно разумевање метода истраживања кроз пројекат; основно
знање о садржајној, систематичној и креативној презентацији рада

Садржај предмета
Теоријска настава
Кроз прегледна и проблемска предавањa, предавања студија случаја (ex cathedra) и интерактивне облике наставе
предмет обрађује више тематских целина: визионарска архитектура и урбанизам 18. и 19. Века; преломни токови
архитектуре и урбанизма почетком 20. Века; авангардни правци у архитектури и урбанизму 20. века: теорија и праксе;
модерни покрет у архитектури и урбанизму: теорије и праксе; интерпретације модерне архитектуре и урбанизма у
савременој архитектури

Литература
Сигфрид Гидион. Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига, 2002
Кенет Фремптон. Модерна архитектура: критичка историја. Београд: Орион, 2004
Љиљана Благојевић.Модерна кућа у Београду, 1920-1941. Београд: Задужбина Андрејевић, 2000
Ljiljana Blagojević.Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919-1941. Cambridge, Mass.: MIT Press
in association with Harvard University Graduate School of Design, 2003
Cambridge, Mass.: MIT Press in association with Harvard University Graduate School of Design, 2003
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања ex cathedra, интерактивну наставу кроз јавне презентације студената, индивидуалне и
јавне консултације, и израду семестралног рада.
Предиспитне обавезе у току семестра обухватају полагање 2 колоквијума преко тестова знања, помоћу којих се
проверава редовно праћење наставе.
Испит се састоји од израде семестралног рада кроз који студенти користе метод истраживања кроз пројект, а који
садржи студију случаја, анализу, извођење закључака и креативну пројектантску интерпретацију једне тематске
јединице обрађиване у току семестра, по избору студента.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
30+20=50

писмени испит
усмени испт
..........

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ УМЕТНОСТИ И ДИЗАЈНА
Наставник : проф. др Владимир Ф. Мако
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 1
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је упознавање студената са историјом и теоријом ликовне уметности, дизајна и визуелне културе. У
предавањима се хронолошки прате уметничке појаве од настанка индустријског дизајна до постмодерне. Разрађују се
питања ликовног уметничког дела, функција уметности, везе ликовних уметности и њихових теорија, као и
најразличитија питања односа и интеракција које владају између различитих уметности у контесту естетских и
теоријских промишљања.

Исход предмета
Разумевање различитих теоријских, естетских, концептуалних и дискурзивних релација које карактеришу односе између
уметности, дизајна и обликовања од времена индустријске револуције до данашњих дана.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава одвија се путем хронолошког проучавања и разматрања појава и покрета у модерној уметности и
дизајну применом метода дискурзивне анализе путем чега се дефинишу одређени предмети знања и облици за
разраду концепта и теорије. На предавањима се стичу сазнања о свету уметности који представља врсту примене у којој
уметничко делореагује на културални контекст у коме је настало. Једно уметничко дело постављено у различитим
концептима има и различито значење. Према томе статус уетничког дела није универзалан и ванконтекстуалан, већ је
интерактиван и везан за контекст у ком се то дело посматра, тумачи, разумева и доживљава. Дискурзивна анализа чини
платформу са које се одређује теорија уметности и дизајна. Путем дискурзивне анализе уметничка пракса и уметничка
дела се кроз вербални говор и друге облике комуникације повезују са културалним и друштвеним механизмима једне
епохе. Предавања настоје да обраде различите концепте уметности кроз које се уметност као вануниверзални појам
исказује.

Литература
Мишко Шуваковић, Појмовник теорије уметности, Орион арт, Београд, 2012.
Miško Šuvaković, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, Ghent, 2005.
Мишко Шуваковић, Концептуална уметност, Музеј савремене уметности Војводине, Нови Сад, 2007.
Ђило Дорфлес, Увод у дизајн - Језик и историја серијске производње, Светови, Нови Сад, 1994.
Јеша Денегри (ед.), Дизајн и култура, СИЦ, Београд, 1980.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања према претходно утврђеном плану и програму. Сталне једнонедељне консултације са студентима на којима
се разрешавају сва питања везана за наставно градиво и информишу студенти о колоквијумима и начину полагања
усменог испита.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30

писмени испит
усмени испт
..........

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: МОРФОЛОГИЈА ГРАДА
Наставник : проф. др Ђокић А. Владан редовни рофесор
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање са феноменом морфолошких карактеристика града. Комплексно разматрање кључних морфолошких
обележја градских простора као и њихова међузависност са функционалним карактеристикама као и културним
контекстом у коме се налазе. Укупни феномен структуре града посматра се морфогенетски односно у склопу историјског
континуитета његовог настанка, развоја и промена кроз време. Упознавање са специфичостима морфолошких
карактеристика градова у Србији, резултираним културним идентитетом наше средине.

Исход предмета
Оспособљавање за разумевање феномена морфологије града, као и за типолошко сагледавање морфолошких
карактеристика градских простора. Сазнање о кључним морфолошким карактеристикама градова Србије као и
узроцима таквог стања.

Садржај предмета
Теоријска настава
А - ФЕНОМЕН
1. Основне одреднице морфологије града
2. Положај градских структура и дистрибуција њихових елемената
3. Величина у функцији димензионисања простора града
4. Облик градских простора
5. Функција градских простора као основ за њихово разумевање
7. Однос функције и физичке структуре града
8. Морфогенеза градских простора
9. Културни идентитет у функцији разумевања начина коришћења простора града
Б – СПЕЦИФИЧНОСТИ НАШЕ СРЕДИНЕ
10. Културни идентитет наше средине
11. Морфолошке карактеристике градова Србије
12. Функционалне карактеристика градова Србије
13. Формирање нових и реконструкција постојећих градова у Србији
14. Трансформација наслеђених структура
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Djokić, Vladan. Urbana morfologija - grad i gradski trg. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004.
Djokić, Vladan. Urbana tipologija: gradski trg u Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2009.
Kostof, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: Little, Brown and
Company, 1991.
Kostof, Spiro. The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: Little, Brown
and Company, 1992.
Krier, Rob[ert]. Urban Space. London: Academy Editions, 1979.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
50

писмени испит
усмени испт
..........

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: AРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 2
Наставник : доц. Степановић M. Зоран (руководилац), доц. Марчетић Н. Драган
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање са основном терминологијом, принципима и елементима материјализације кровова објеката и физичких
феномена којима је изложен.
Кроз наставу на студијском подручју студенти савладавају логику пројектовања и начина грађења кровне конструкције
објеката у масивним системима грађења.

Исход предмета
Информисаност, сагледљивост и спремност студената да у практичном смислу кроз наредни систем вежбања могу да се
баве логиком пројектовања и начина грађења кровне конструкције објеката у масивним системима грађења.

Садржај предмета
Теоријска настава
Коси дрвени кровови, увод, поделе
Традиционалне дрвене кровне конструкције, прост кров и кров са распињачом
Традиционалне дрвене кровне конструкције са правим и косим столицама
Традиционалне дрвене кровне конструкције, кровне конструкције са решеткастим носачима, једноводни и сложени
кровови
Савремене дрвене кровне конструкције
Покривање косих кровова, увод , основни појмови, састав покривача
Покривачи - материјал за покривање, поделе, прекидање покривача, олуци, студија детаља
Кровна баџа - кровни прозор, димњаци, вентилационе вертикале
Материјализација поткровља, облоге, изолације
Завршне обраде подова, зидова, плафона
Практична настава везана за предмет је у оквиру АК 2 студио пројекта.

Литература
Бранислав Жегарац: Традиционалне и савремене дрвене кровне конструкције, Београд, Регија, 2007.
Миодраг Петровић: Архитектонске конструкције 1 и 2, Београд, ИЦС, 1978.
Wolfgang Brennecke, Heiko Folkers, Friedrich Haferland, Franz Hart: Atlas krovnih konstrukcija-kosi krovovi,
Београд, Грађевинска књига, 1990.
Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Београд, Грађевинска књига, 2003.
Eberhard Schunck, Hans Jochen Oster, Rainer Barthel, Kurt Kiessl: Roof Construction Manual - Pitched roofs, Basel,
Birkhauser - Publishers for Architekcture, 2003.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз систем предавања.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА-ПРОЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
Наставник : проф. др Јовановић Поповић Ђ. Милица
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Циљ предмета је да се кроз израду извођачког пројекта за мањи индивидуални објекат провежбају стечена знања из
теоретских предмета Архитектонске конструкције 1 и 2. Рад на пројекту студентима пружа неопходна знања о
конструкцији и материјализацији једног мањег објекта и практично заокружује у целину појединачне сегменте склопа
објекта са којима се сусретао у теоретској настави.

Исход предмета
Стицање знања о конструкцији и материјализацији мањег индивиуалног објекта провежбавањем на конкретном
примеру. Кроз рад на пројекту студент пролази методолошки поступак избора материјала и конструкција и практично
примењује стечено знање из области Архитектонских конструкција.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоретска настава је базирана на методологији разраде пројекта од идејне скице до извођачког пројекта. Тематске
јединице обухватају: методологију избора конструкције, материјализацију свих елемената куће: зидова, степеница,
отвора, међуспратних склопова, равног и косог крова. Настава је осмишљена тако да теоретски употпуњује практични
део и пружа неопходна знања за израду пројекта.
Практична настава
Практична настава је конципирана тако да студент започиње рад на идејној скици и кроз разраду појединих сегмената
објекта склапа целину, што резултира извођачким пројектом који укључује: основе, пресеке, изгледе и све
карактеристичне детаље. Идејна скица објекта је конципирана тако да студент провежбава решење конструкције
објекта, степенице, терасу као раван кров, кос кров над једним делом објекта, еркере, тремове и на тај начин савладава
сва проблемска места са којима се може сусрести у пракси приликом разраде и материјализације једног мањег
објекат.Идејна скица оставља студентима могућност креативног изражавања у избору материјала, решавању детаља и
на тај начин у креирању укупног изгледа објекта.

Литература
Скрипте из архитектонских конструкција, Скриптарница АФ.
Бранислав Жегарац: Традиционалне и са ремене дрвене кровне конструкције, Београд, Регија, 2007.
Ранко Трбојевић: Архитектонске конструкције, Масивни конструктивни склоп, Орион, 2001.
Божидар Милић: Елементи и конструкције зграда, Универзитет Црне Горе, Подгорица 1999.
Wolfgang Brennecke, Heiko Folkers, Friedrich Haferland, Franz Hart: Atlas krovnih konstrukcija-kosi krovovi,
Београд, Грађевинска књига, 1990.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: /

Други облици наставе: 3

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања и вежбе одвијају се у у групама до 20 студената.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
40

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: МЕХАНИКА И ОТПОРНОСТ МАТЕРИЈАЛА
Наставник : доц. Окрајнов Бајић Д. Ружа
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Настава из области Механике и отпорности материјала омогућава да се дефинишу елементи конструктивних склопова архитектонских
објеката, упозна природа, расподела и величина сила које се супростављају деловању спољног оптерећења и деформисању елемента.
Настава из ове области, омогућава и да се правилно дефинишу напрезања елемената конструктивних склопова, како би они били
димензионисани тако да могу примити силе и пренети их на суседне елементе, што је предуслов за формирање стабилне и технички
исправне конструкције.

Исход предмета
Стицање теоријских и практичних знања из области архитектонског конструктерства, чиме се обезбеђује постизање компетенција и
академских вештина неопходних за успешан рад у области архитектуре.

Садржај предмета
Теоријска настава: Предавање 1. - Материјални системи. Статика материјалне тачке. Услови еквиваленције и равнотеже сила.
Предавање 2. - Статика слободног крутог тела. Услови еквиваленције и равнотеже система сила. Положај резултанте. Предавање 3. Увод у Статику носача. Структура и подела линијских носача. Дефиниција и прорачун унутрашњих сила. Носачи система просте греде и
конзолни носачи. Предавање 4. - Полигонални носачи. Герберов носач. Предавање 5. - Решеткасти носачи. Силе у штаповима решетке.
Методе чворова и пресека. Предавање 6. - Геометријске карактеристике пресека. Статички моменти и моменти инерције. Предавање 7.
- Промена момената инерције при транслацији и ротацији координатног система. Главни моменти инерције. Предавање 8. - Појам и
дефиниција напона. Врсте напрезања. Аксијално напрезање. Нормални напони. Деформација аксијално напрегнутог штапа. Термичко
напрезање. Димензионисање и контрола напона. Предавање 9. - Чисто право савијање. Хипотеза равних пресека. Расподела
нормалних напона. Димензионисање при чистом савијању. Предавање 10. - Право савијање силама. Расподела смичућих напона.
Коњугованост смичућих напона. Чисто смицање. Предавање 11. - Деформација носача напрегнутих на савијање. Одређивање угиба и
нагиба еластичне линије савијеног носача. Предавање 12. - Косо савијање. Чисто косо савијање и косо савијање силама. Напони и
деформација. Положај неутралне осе. Димензионисање носача; Предавање 13. - Ексцентрични притисак или затезање. Израз за
нормални напон. Неутрална оса. Језгро пресека. Предавање 14. - Стабилност штапова напрегнутих на притисак. Основни случајеви
извијања правог штапа. Критични напон код извијања. Димензионисање штапова. Предавање 15. - Израда испитних задатака.
Практична наставa: Вежбање 1. - Одређивање резултанте за произвољни систем сила које делује на материјалну тачку. Вежбање
2. - Одређивање резултанте за произвољни систем сила који делује на круту плочу. Вежбање 3. - Одређивање реакција ослонаца и
пресечних сила за носач система просте греде и конзолни носач. Вежбање 4. - Одређивање реакција ослонаца и пресечних сила за
Герберов носач. Вежбање 5. - Одређивање реакција ослонаца и пресечних сила за полигонални носач. Вежбање 6. - Одређивање
реакција ослонаца и сила у штаповима решеткастог носача. Вежбање 7. - Одређивање положаја тежишта, статичких момената
површина и момената инерције пресека. Вежбање 8. - Одређивање момената инерције за главне тежишне осе и полупречника елипсе
инерције. Вежбање 9. - Одређивање напона, деформација и димензионисање аксијално Вежбање 10. - Расподела нормалних и
смичућих напона по пресеку носача напрегнутог на савијање. Вежбање 11. - Димензионисање и одређивање деформација носача
напрегнутог на савијање. Вежбање 12. - Димензионисање носача напрегнутог на косо савијање. Одређивање положаја неутралне осе и
екстремних нормалних напона. Вежбање 13. - Одређивање положаја неутралне осе и екстремних нормалних напона за носач
напрегнут на ексцентрични притисак или затезање.

Литература
Предраг Јовановић, Божидар Петровић: "Статика I и II", Завод за издавање уџбеника, Београд, 1963.
Димитрије Рајић, Живорад Бојовић: "Отпорност материјала", Завод за уџбенике и наставна средства, Београд, 1994.
Димитрије Рајић: "Отпорност материјала - Збирка решених задатака са изводима из теорије", Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд, 1995.
Ђорђе Благојевић, Александра Ненадовић: "Механика и отпорност материјала - Практикум", Архитектонски факултет, Београд, 2007.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се састоји из два часа предавања недељно и два часа вежбања недељно. Вежбања тематски прате програм предавања. Вежбе
термински прате предавања и на њима се обрађују нумерички примери из области која је претходно теоретски изложена на
предавању.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30
30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ГЕОМЕТРИЈА ОБЛИКА 2
Наставник : доц. др Ђорђе Д. Ђорђевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање студената са начинима „просторног“ приказивања архитектонско-урбанистичких форми у две димензије - у
косој пројекцији и перспективи, са методом тзв. перспективне реституције и фотомонтаже, као и истраживањем утицаја
осветљења на својства простора и визуелни утисак.

Исход предмета
Стицање знања и 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.

Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање студената са: основним принципима конструисања просторних приказа архитектонско-урбанистичких елемената - косе
пројекције и перспективе, логиком персепктивне реституције њихових обликовних и димензионих карактеристика - коришћењем
информација са фотографија на којима су ти елементи представљени, основним принципима фотомонтаже, типологијом и својствима
различитих видова извора осветљења у контексту њиховог утицаја на афирмисање и деградацију поседућује геометрије и основним
принципима конструисања сенке архитектонско-урбанистичких форми за типлошки обрађење врсте осветљења а у циљу развијања
способности предвиђања/ програмирања њиховог утицаја на визуелни утисак и општи квалитет будућег простора - још у фази његовог
идејног пројектовања.
Практична настава:Вежбе
Оспособљавање студената за продуктивну/практичну примену стечених теоријских знања која се односе на: (1) конструисање
просторних приказа архитектонско-урбанистичких форми (косе пројекције и перспективе), (2) реституцију обликовних и димензионих
карактеристика архитектонско-урбанистичких форми приказаних на фотографијама, (3) фотомонтажу и (4) примену осветљења у
наглашавању/афирмацији геометријских карактеристика архитектонско-урбанистичких форми.

Литература
Графичке подлоге за предавања/А4 формата. Сепарати са предавања доступни су студентима у електронској форми - на сајту
Архитектонског факултета.
Графичке подлоге са поставкама задатака за вежбу/А4 формата. Решења задатака доступна су студентима у електронској форми - на
сајту Архитектонског факултета.
Гагић, Љ.(2004), Нацртна геометрија, Академска мисао, Београд
Живановић, С., Чучаковић, А. (2008), Збирка задатака из нацртне геометрије и перспективе са решеним примерима, Академска мисао,
Београд,
Анагности, П. (1986), Перспектива, Научна књига, Београд,
Potmann, H. Asperl, A., Hofer, M. & Kilian, A. (2007), Architectural geometry, Bemntley Institute Press, Exton, Pennsylvania – USA

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 1

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања и вежбања одржавају се симултано у великом амфитеатру Факултета, у циљу успостављања интерактивне везе између
аудиторијума и предавача - подржане применом савремених дигиталних дидактичких средстава.
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.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
2x20=40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТАНОВАЊЕ
Наставник : в.проф. Владимир М. Лојаница
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Основни наставни циљеви предмета усмерени су ка упознавању студената са тематиком архитектонско-урбанистичких
склопова породичног и вишепородичног становања. 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.

Исход предмета
Очекивани исход предмета је да студенти овладају знањима која леже у сфери истраживања услова и утицаја контекста
и утицајних фактора који доводе до различитих типологија склопова, њиховом идентификацијом и компарацијом, као и
изучавањем техника пројектовања које, затим, студенте уводе у општу методологију пројектног поступка код
пројектовања објеката овог типа.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се изводи кроз следеће основне методске јединице: Увод у стамбену средину породичних и вишепородичних
стамбених објеката, Карактеристике породичних и вишепородичних стамбених објеката, Типолошка обрада стамбене
архитектуре, Околности за пројектовање стамбених објеката, Типологија вишепородичних стамбених објеката, Стан и
његове функције, Стамбена регулатива, Архитектонско наслеђе стамбене архитектуре, Савремене тендеције у
пројектовању стамбене архитектуре.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
остала обавезна литература специфицирана је током предавања
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања еx-катедра.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
60

писмени испит
усмени испт
..........

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ИСТОРИЈА АРХИТЕКТУРЕ - ОБЛИКОВАЊЕ ПРОСТОРА И СТИЛА
Наставник : доц. др Гордана Д. Милошевић-Јевтић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје архитектуре и града кроз теоријске аспекте проучавања од
формирања првих цивилизација до архитектуре у освит модерног доба. Студенти се упознају са сложеним процесом
развоја архитектуре и насељавања, логиком грађења, значењем простора и применом симбола у архитектури.

Исход предмета
Очекује се да студенти након положеног испита владају основним знањима из области историје архитектуре и да стекну
вештину посматрања архитектуре и њеног развојног пута. Да савладају основе у вредновању и анализи појединачних
објеката архитектуре током историје, као и да на основу већех броја анализованих објеката могу донети опште ставове о
програмима у архитектури, формама, стилу и конструкцији. Да искористе примењене принципе у пројектровању током
историје архитектуре и имплемнтирају на савремени начин у сопстевном стваралачком раду.

Садржај предмета
Теоријска настава
Приказ развоја архитектуре и града од најстаријих праисторијских људских творевина, њихова трансформација и дефинисање у
цивилизацијама Египта и Међуречја. Рађање европске архитектуре у античким цивилизацијама Грчке и Рима, кроз преглед збивања на
прелазу из касне антике у средњи век. Утемељивање ранохришћанске мисли у архитектури у средњем веку на Истоку и Западу.
Трансформација византијска архитектура после пада Цариграда. Узајмност у елементима архитектуре романике и готике. Развој
друштвених идеја и основних принципа архитектуре ренесансе и континуитет класичне архитектуре. Ренесансни градитељи и њихова
дела, компаративна анализа сакралних и профаних грађевина. Уређење ренесансних градова у теорији и пракси наслеђе и примена
нових идеја. „Јукстапозиција“ - опште одлике барока, услови настанка и културне прилике у Италији и развој барокних идеја на
простору западне и средње Европе. Обнова класичних идеја архитектуре у освит модерног доба. Тежиште је на разумевању развоја
просторне организације, тумачењу појава и порекла и трансформације елемената и целине кроз историју стилова, уочавање развоја
материјала, техника градње и конструкционих система. Естетски доживљај у архитектури и закономерности стварања универзалности
идеја. Упознавање са најзначајнијим градитељским дометима у историји архитектуре од праисторије до појаве ренесансе. Предвиђа се
да се кроз компаративне анализе издвоје одређени архетипови основа и облици конструкције и посматрају као универзалне идеје које
се трансформишу у погледу програмског решења, непосредне функције и, примењене конструкције. Посебно тежиште у предавањима
посвећено је изабраним примерима јавне (сакралне и профане) архитектуре, насталим у изворишту одређених цивилизација и
стилских група, као и њихов утицај на формирање школа и такозване „провинцијалне“ архитектуре. Избор тема је начињен у циљу да
се студенти упуте у паралелно читање текстова у више књига или делова текста у једној књизи и издвоје појединачно од општег у
контексту развоја архитектуре.

Литература
Трактенберг, М., Хајман, И.: Архитектура од преисторије до постмодернизма, Грађевинска књига, Београд 2006.
Милић, Б.: Развој града кроз стољећа, Књига 1, 2 и 3, Школска књига, Загреб.
Műller, W., Gunther, V.: Atlas arhitekture 1 i 2, Građevinska knjiga, Bеоgrad, 2005.
D. Watkin, A History of Western Architecture, 4th edition; Laurence King Publishing, 2005.
П. Мареј, Архитектура италијанске ренесансе, Грађевинска књига, Београд, 2005.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Наставу чине предавања типа ex cathedra према наведеним тематским јединицама. Свако предавање укључује више
видова наставе; анализа случаја, интерактивна комуникација и усмерена тематска дискусија, у циљу побуђивање личних
интересовања студената и свладавања основа историје архитектуре, кроз историју архитектонских програма,
градитељских система, историју стилова и семантичких односа. Повезивање општих и појединачних анализа са
принципима пројектовања у области савремене архитектуре и урбанизма. Интегрални део наставе су и редовне
консултације са студентима у вези полагања испита, као и упознавање са основном и проширеном литературом.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30

писмени испит
усмени испт
..........

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
19
Назив предмета: СТУДИЈСКA ЦЕЛИНА УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 1 - OБЛИКОВАЊЕ ГРАДСКИХ
ПРОСТОРА
Наставник : в.проф. др Ђукић М. Александра
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Развијање елементарних способности студената за разумевање, систематизацију и анализу процеса формирања и
трансформације градских простора и амбијената, а ради препознавања алата и стицање основних знања за бављење
урбанистичким пројектовањем и обликовањем градских простора.

Исход предмета
Разумевање, знање, вештине:оспособљавање за усмено, писмено и графичко изражавање: развијање способности
посматрања, прикупљања и систематизације података и закључивање; способност аналитичког мишљења; развијање
професионалне радозналости, самосталног пута у разумевању односа и процеса и креативног приступа у изражавању
проблема града и јавних простора.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Идентитет места, карактер и genius loci 2. Културолошки обрасци у функцији обликовања градских простора
3.Приступачност 1 (пешачка, бициклистичка, колска, ЈГС - парцели, блоку, целини, отвореном градском простору,
умрежавање просторних елемената) 4. Приступачност 2 (стационарни саобраћај - врсте, капацитети, инжењерски
елементи) 5. Asses for all 6.Мултифункционалност (форми и функција) и прилагодљивост (адаптабилност) 7.
Безбедност градских простора 8. Угодност, животност и инспиритивност (покривање, озелењавање,
материјализација, елементи мобилијара) 9 Димензионисање елемената, размера, оријентација: хоризонтална и
вертикална нивелација (ниво парцеле, блока, улице, отвореног градског простора, целине - пресеци попречни и
подужни, климатски утицаји) 10. Доминанте, маркери, репери и отварања 11. Континуитет и силуете 12 Пејзажна
композиција 13. Осовине композиције и равнотежа 14.Боје у композицији 15. Пропорције у композицији
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
The Urban Design Compendium, English Partnership, 2000.
Hertzberger,H.: Lessons for Students in Architecture, Uitigeverij 010 Publishers, Rotterdam, 1993.
Gehl, J., et all: Places for People, Melbourne, 2004 (e-book)
Bazik, D.: Scenario života u gradu: proces nastajanja gradske scenografije, edicija Arhitektonika, AF, Beograd,1996
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
30

поена

писмени испит
усмени испт
20
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 1

Руководилац студијске целине в.проф. др Ђукић М. А.
Коначну оцену за студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета
студијске целине у зависности од броја кредита.

19
20

50

Студијски програм/студијски програми : Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
21
Назив предмета: СТУДИЈСКA ЦЕЛИНА УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 1 -ПОСЕБНЕ ТЕМЕ ОБЛИКОВАЊЕ
ГРАДСКИХ ПРОСТОРА : РЕКРЕАЦИЈА
Наставник : мр Живковић А. Јелена, доцент
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 1
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са проблемским и тематским приступом обликовању градског простора кроз препознавање и
разумевање веза урбаног дизајна и планирања, архитектуре и пејзажне архитектуре.

Исход предмета
Разумевање мултидисциплинарне и мултискаларне природе урбаног дизајна, као и његове релације са друштвеним,
економским, политичким, природно-еколошким и културним контекстом . Препознавање комплексне улоге урбаног
дизајна у развоју градова и разумевање актуелних темама/проблема који обликују савремени приступ урбаном дизајну.
Разумевање специфичне проблематике обликовања појединих врста градских простора: рекреација и отворени
простори.

Садржај предмета
Теоријска настава:
Настава на предмету обухвата следеће тематске области: 1) Природа и сврха урбаног дизајна: Урбани дизајн на
различитим просторним и проблемским нивоима; Урбани дизајн и планирање, архитектура и пејзажна архитектура; 2)
Проблемски орјентисан урбани дизајн у савременом развоју градова - преглед актуелних тематских оквира.: а)
„Природа и град“: урбани дизајн и еколошки/климатски изазови, б) „Живети заједно“: урбани дизајн и
мултикултуралност, в). „Право на град“ -формално/неформално у урбаном дизајну, г) „Здрави град“- концепт активног
дизајна, д) Урбани дизајн и конкурентност градова. ђ)„Град игре": забава, креативност и едукација кроз дизајн; 3)
Специфичности обликовања појединих врста градских простора - Пример: отворени/рекреативни простори:
Функционалне и еколошке основе развоја; Потребе, активности и простори; Врсте простора (паркови, тргови, пешачке
зоне, приобаља, центри слободног времена,спорта, културе, игре и забаве....);Мреже и локације; Програмско-просторни
концепти; Обликовање, уређивање и опремање.
Практична настава: Други облици наставе
/

Литература
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces: Design as Landscape Architecture, Basel: Birkhauser
Lefaivre L.,Doll (2007) Ground-up City-Play as a Design Tool, Rotterdam: OIO Publishers
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Lang J. (2005) Urban Design: a typology of procedures and products, Oxford:Architectural Press
Веснић Неђерал Ж.(1993) Урбана рекреација, Београд:Архитектонски факултет
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
30

поена

писмени испит
50
усмени испт
22
ДЕО ОЦЕНЕ Студијског подручја - Урбанистичко
пројектовање 1

Руководилац студијске целине в.проф. др Ђукић М. А.
Коначну оцену за студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета
студијске целине у зависности од броја кредита.

21
22

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 3
Наставник : Проф. др Крстић-Фурунџић Д. Александра (руководилац), доц. мр Судимац С. Будимир
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: положене Архитектонске конструкције 1 и Архитектонске конструкције 2
Циљ предмета
Упознавање са савременим принципима, методама и логиком пројектовања материјализације архитектонских објеката
са армирано-бетонском носећом конструкцијом и упућивање у принципе пројектовања материјализације фасада.
Разматрају се концепти и детаљи фасада различитих у погледу врсте материјала и технике градње узимајући у обзир
утицај функционално-обликовних и конструктивних захтева и критеријума комфора боравка. Сагледавају се
специфичности материјализације еркера, балкона и кровних етажа. Стицање знања о основним принципима
индустријализоване и монтажне градње, склоповима и елементима монтажних објеката и принципима пројектовања и
извођења спојева. Студенти се упознају и са мерама заштите од пожара.

Исход предмета
Стичу се знања како општа из области материјализације архитектонских објеката са армирано бетонском
конструкцијом, тако и специфична знања и вештине потребне за израду главног пројекта, рад у пракси и усавршавање у
наставку студија. Развијају се знања о односима облика, функције и физичких својстава присутна у процесу
пројектовања материјализације објеката са аб-конструкцијом, са акцентом на скелетним конструктивним склоповима.
Знања стечена кроз предавања на овом предмету су неопходна за савладавање наставног програма на Архитектонским
конструкцијама 4 и Студијском пројекту АТ.

Садржај предмета
Теоријска настава
Концепт материјализације и функционалне и обликовне одлике објеката са AБ скелетном и масивном конструкцијом.
Типови армирано бетонских међуспратних таваница - принципи пројектовања и грађења. Вертикални конструктивни
елементи-типови, функција и обликовне одлике. Типови фундирања скелетних зграда. Концепти и детаљи фасада
различитих у погледу врсте материјала и технике градње узимајући у обзир утицај функционално-обликовних и
конструктивних захтева и критеријума комфора боравка. Специфичности материјализације еркера, балкона и кровних
етажа - принципи пројектовања, детаљи. Основе индустријализоване и префабриковане градње. Принципи
пројектовања модуларних објеката, функционални, конструктивни и обликовни аспект. Планови монтаже.
Префабриковане степенице. Комбиновани конструктивни склопови. Анализа примера из праксе је део теоријске
наставе.

Литература
Крстић-Фурунџић, А., уџбеник "Разноврсност материјализације архитектонских структура", Архитектонски факултет
Универзитета у Београду, 2003, Београд (ISBN 86-80095-48-6)
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Крстић-Фурунџић, А., уџбеник "Основе материјализације савремених индустријализованих објеката", Архитектонски
факултет Универзитета у Београду, треће допуњено издање, 2000, Београд (YU ISBN 86-80095-47-8)
Крстић-Фурунџић, А., Жегарац, Б., Рајчић, А., скрипта "Принципи и технике облагања фасадних зидова", Архитектонски
факултет Универзитета у Београду
Крстић-Фурунџић, A., Koсић, T., Teрзовић, J., “Architectural Aspect of Structural Design of Glass facades/Glass Skin
Applications”, in Challenging Glass 3, Proceedings of the Conference on Architectural and Structural Applications of Glass,
Editors: Bos, Louter, Nijsse, Veer, Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, IOS Press BV, The
Netherlands, June 2012, str. 891-900.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања и интерактивну наставу.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАTA
Наставник : проф. др Глишић Т. Милан (руководилац) , доц. др Окрајнов Бајић Д.Ружа
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положен испит из предмета Механика и отпорност материјала
Циљ предмета
Упознавање студената са принципима конструисања архитектонских објеката, приступом, системима и начинима
формирања
конструктивних склопова кроз препознаванје и формирање статичких шема на конкретним примерима објеката,
савладавање анализе оптерећења и упознавање са статички неодређеним носачима (континуалним носачима) са
прорачуном статичких утицаја.

Исход предмета
У оквиру овог предмета студенти стичу знања која им омогућују да схвате логику преноса сила у конструкцији објекта,
локалну и глобалну стабилност конструктивних елемената и оптималност примене појединих система конструкције и
конструкцијских материјала. Настава која обухвата предметну материју представља логичну спону између предмета
Механика и отпорност материјала и Пројектовање и прорачун конструкција 1 и 2.

Садржај предмета
Теоријска настава
Оптерећења конструкција, Елементи кострукција, Таванице изведене од армираног бетона, Степеништа, Стубови и
зидови у армираном бетону, Темељи, Континуални носачи-симетрични носачи-анвелопе,
Челичне кострукције, Дрвене конструкције

Практична настава
Анализа оптерећења, Позиционирање - стамбена зграда, Прихватање оптерећења - АБ плоче, Свођење оптерећења - АБ
греда, Коленаста плоча и греда - АБ степениште, Континуална АБ плоча, Континуална АБ греда, Анвелопа континуалног
носача, Пренос оптерећења - АБ стуб и зид, Позиционирање - челична хала, Анализа оптерећења кровне конструкције
челичне хале, Анализа оптерећења и статички прорачун рожњаче, Пренос оптерећења - рам на три зглоба и коси штап
са статичким прорачуном

Литература
Предавања и предмета Принципи конструисања архитектонских објеката
Практикум за вежбе
Збирка решених испитних задатака
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања и вежбе.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
15
25

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01а - ПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ
Наставник : в.проф. Владимир М. Лојаница, Ана З. Никезић, Ђорђе В. Стојановић, Владимир Б. Миленковић,
Весна П. Цагић-Милошевић, Небојша С. Фотирић, Игор Ж. Рајковић,Милош М. Ненадовић, Зоран Р. Абадић,
Милан М. Максимовић, Милош М. Комленић, Александар Ч. Виденовић, Иван Ј. Јуцина, Драган Б.
Стаменовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 10
Услов: Студенти се распоређују административно, на основу оцена СЦ Простор и облик и СЦ Елементи пројектовања са
1. године студија, тако да се међу студијима оствари равномеран однос успешности.

Циљ предмета
Упознавање студената са методама повезивања архитектонских елемената у једноставне функционалне и логичне
конструктивне склопове који су усклађени са елементима окружења; Стицање искуства у примени теоријских сазнања о
елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у решавању практичних задатака током поступка
пројектовања; Развијање вештине пројектовања мањих урбанистичких целина и архитектонских објеката
индивидуалног становања на задатој локацији у слободном окружењу од концепта, преко идејног решења до идејног
пројекта. У другом делу семестра, пројектовање вишепородичног објекта у условима изграђеног окружења,
интерполација са свим елементима решења.

Исход предмета
Студенти развију способност креирања архитектонских пројеката који задовољавају функционалне, естетске и техничке
захтеве; разумеју методе истраживања и припреме пројектног задатка; стекну одговорност за сопствени рад и
способност самокритике у односу на свој рад; развију способност за рад у режиму високе аутономије и за сарадњу са
другима; развију капацитет за примену знања у пракси; стекну разумевање односа између људи и објеката, између
објеката и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и
размером; унапреде ниво комуникационих вештина у вербалном, писаном, графичком и дигиталном облику;

Садржај предмета
Практична настава: Други облици наставе
Тема семестралног задатка везана је за породично и вишепородично становање у градској средини у формирању и у
конкретним градским ситуацијама. Предложени су сви урбанистички параметри, као и инфраструктурни и саобраћајни
услови, које је током рада на задатку могуће прилагођавати. Први део семестра биће посвећен концепцији, избору и
развоју решења за објекат породичног становања – кућу, у оквиру локације. Целокупан простор парцеле треба
третирати као целину, са отвореним, затвореним и прелазним зонама. Заједничка тема је индивидуални породични
стамбени објекат који би требало да задовољи основне потребе за боравак четворочлане породице у складу са
условима датим у законској регулативи. Задатак је предвиђен за рад у групи. Чланови тима бирају парцелу на којој ће
самостално пројектовати, а током даљег рада усмеравају активности у циљу формирања координисане смисаоне
целине – заједничког ситуационог плана. У складу са изложеном концепцијом задатка да се, у дефинисаном оквиру
урбанистичких параметара, омогући максимална флексибилност код избора позиције и величине парцеле, пројектни
програм дат је без ригидних смерница. Намера је да се кроз рад на задатку, уз паралелно похађање теоретске наставе
из предметне области, прецизније профилишу и конкретни појединачни програми.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 8
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
30

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
5
55

Студијски програм/студијски програми : Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА
Наставник : Ђукановић Н. Зоран, доцент
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 1
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да
• Разумеју вишеслојност урбаног простора
• Поседују знање о различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове
примене у конкретном урбаном контексту
• Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних односа и процеса у
простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
1) Урбанистичко пројектовање малих урбаних целина, претежно стамбеног карактера: Урбани дизајн на различитим
просторним и проблемским нивоима; Урбани дизајн и планирање, архитектура, пејзажна архитектура; 2) Проблемски
орјентисан урбани дизајн у савременом развоју градова - преглед актуелних тематских оквира. 3) Специфичности
обликовања појединих врста градских простора - Пример: мале стамбене заједнице ниских густина изграђености:
Функционалне основе развоја; Потребе, активности и простори; Врсте простора;Мреже и локације; Програмскопросторни концепти; Обликовање, уређивање и опремање
Практична настава: Други облици наставе
/

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
GLC Study (1978) An Introduction to Housing Layout; The Architectural press Ltd: London
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава, студије случаја

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
23
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 01б
Урбанизам

40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

23

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ЛИКОВНО ПРИКАЗИВАЊЕ У АРХИТЕКТУРИ
Наставник : проф. мр Драган М. Јеленковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично ликовно искуство у ликовном представљању и ликовној
транспозицији архитектуре, природе и урбаног окружења, као и у ликовним комуникацијама којима се истражују везе и
методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре. Кроз сложенија ликовна истраживања
испитују се могућности апликације на рад у пројектовању.

Исход предмета
Разумевање и прихватање знања и практичних искустава у ликовном представљању и транспозицији облика и простора,
као и примена ових знања у раду на студијском пројекту.

Садржај предмета
Природно окружење и ликовни рад / Увод у анатомију и антрополошке мере / Представа тела у простору и архитектури
/ Ликовна студија ентеријера / Ликовна студија архитектуре / Ликовне комуникације у архитектури / Ликовни цртеж у
процесу пројектовања / Ликовне комуникације у архитектури / Ликовни цртеж у процесу пројектовања /Урбано
окружење и амбијент / Примери савремене ликовне уметности / Ликовни концепт и презентација

Литература
Павле Васић, Увод у ликовне уметности, Факултет ликовних уметности, Београд, 1968.
Зоран Павловић, Простор облика и боје, Клио,Београд, 1997.
Јоханес Итен, Уметност боје, Уметничка академија, Београд, 1973.
Рудолф Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет уметности Timothy Samara, Design Elements, Rockport.
Х.В.Џенсон Историја уметности, Београд 1983 или каснија издања
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1 Вежбе: 2 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Методологија рада односи се на делатност истраживања, конципирања, разраде и реализације радова који се тичу
синтезних области архитектуре и ликовних уметности. Студенти изводе вежбе којима се на сваком од појединих
вежбања разрађује нека од тематских јединица из области Ликовног приказивања у архитектури. Циљ рада је да се
формира завршни елаборат (мапа) којим се показује знање и методолошки и истраживачки поступак студента који
обавезно садржи све елементе тематских јединица на предмету.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+20

завршни елаборат
усмени испт
..........

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ЕДУКАЦИЈА И ПРОСТОР
Наставник : доц. Весна П. Цагић Милошевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Настава на предмету има за циљ да, кроз теоријску наставу, студенте упозна са основним принципима пројектовања и
специфичностима простора и програмских садржаја објеката намењених едукацији као и са условностима социјалног и
друштвеног контекста и значајем актуелних педагошких метода као утицајним факторима у избору пројектанског
приступа и формирању просторног концепта.

Исход предмета
Развој аналитичког и критичког размишљања и разумевања;
Способности да се стечена знања примене у пројектанском процесу;
Знање о антологијским и савременим делима архитектуре у посебној области која су достигла највише стандарде;
Свест о потенцијалима нових технологија;
Свест о питањима и темама савремених тенденција у архитектури;
Свест о узрочно-последичној повезаности друштвеног конектста и процеса у архитектури;

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата области: историјат и развој простора и објеката намењених едукацији; функционлани и
обликовни захтеви, елементи, организација, структура, кроз презентацију и аналаизу карактеристичних и специфичних
антологијских и примера из савремене светске праксе; различити аспекти утицаја друштвеног контекста и присутних
психолошко-педагошких модела као и улога архитекте у имплементацији предметних утицаја.

Литература
АРХИТЕКТУРА ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ, З. Бајбутовић, Свјетлост 1983. Сарајево
ARCHITECTURE OF SCHOOLS: THE NEW LEARNING ENVIRONMENTS, M. Dudek, Architectural Press, Boston 2000.
CHILDREN SPACES, M. Dudek, Architectural Press, Boston 2005.
UPUTE ZA PROGRAMIRANJE, PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE DJEČJIH JASLICA I VRTIĆA H. Auf-Franić, et al./ Zlatko Karač (ur.),
Acta Architectonica, 2003. Zagreb
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију предавања екс-катедра, анализе адекватних примера и семинарских радова.
Акценат се ставља на усавршавање и продубљивање пројектантских искустава у предметној области.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+20=40

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ПОСЛОВАЊЕ
Наставник : в. проф. Дејан Д. Милетић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је да се кроз предавања и семинарске радове унапреде знања студената у области архитектонскоурбанистичког пројектовања. Ужи тематски оквир је пројектовање пословних објеката. Радом на предмету студенти ће
бити у прилици да се сусретну са савременим тенденцијам у пројектовању пословних објеката.

Исход предмета
Капацитет развоја аналитичког и критичког размишљања и разумевања; Способност да се стечена знања примене на
будућим пројектима који се раде на основним и мастер академским студијама ;
Капацитет за примену знања у пракси;
Свест о питањима и темама савремених тенденција у архитектури;
Знање о савременим и историјским делима која су достигла највише стандарде у архитектури;
Свест о потенцијалима нових технологија;

Садржај предмета
Теоријска настава
У теоријском делу наставе се кроз предавања дају основне смернице и информације које су неопходне за разумевање и
анализу процеса пројектовања пословних објеката. Аналитички део наставе биће везан за анализу примера из
савремене архитектонске праксе и нове тенденције у пројектовању пословних објеката.

Литература
R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck - A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS
М.Павловић - ОСНОВНА САЗНАЊА И ДИМЕНЗИОНАЛНЕ ПРЕПОРУКЕ ЗА МОДУЛАРНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ
АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију предавања екс-катедра, анализе адекватних примера и семинарских радова.
Акценат се ставља на усавршавање и продубљивање пројектантских искустава у предметној области.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
10+10+10=30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ИСТОРИЈА УМЕТНОСТИ
Наставник : в.проф. др Александар M. Игњатовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са основама историје уметности, које укључују теоријске аспекте проучавања
уметности, од праисторије до новог века. Циљ наставе на предмету подразумева да студенти буду оспособљени за
самостално идентификовање, дескрипцију и објашњење уметничких дела и уметничких процеса у датом историјском
раздобљу и то на два колосека: путем анализе уметничког дела и интерпретације историјског процеса. У процесу
наставе систематски се разрађују питања визуелног идентитета уметности, односа уметности и теорије, односа између
визуелних уметности и архитектуре, односа између уметности и науке, културолошких аспеката уметности, те
друштвених и политичких функција уметности. Посебна пажња у настави посвећена је питањима: како су култне и
секуларне друштвене функције, политичке институције, наука, филозофија и др. утицали на уметничке концепте у
различитим епохама. Којим методама је могуће тумачити значења и улоге уметничких дела, те шта њихова продукција и
рецепција говоре о значају уметности у различитим контекстима.

Исход предмета
Стицање знања и вeштине посматрања и тумачења уметности у историјском контексту. Та знања ће имати значаја за
целокупне студије архитектуре, будући да ће студенти помоћу њих моћи да доносе суд о визуелним, социо-културним и
естетским аспектима архитектуре и ликовне уметности, као и да формирају саморефлексиван суд о сопственом
стваралачком раду.

Садржај предмета
Теоријска настава
Садржај наставе обухвата приказ историје уметности и њених теоријских експликација, обухватајући уметничка дела и
дела визуелна и материјалне културе од праисторије до почетка новог века.
Критички приказ подразумева следеће проблемске аспекте који се анализирају на низу примера: уметност и културни
идентитети; уметност и политика; уметност и друштвени процеси; уметност и историја; уметност и наука.
Интегрални део наставе обухватају аспекти медија и аспекти жанра, као и аспекти хронолошке, географске и
националне детерминисаности уметности.

Литература
P. J. E. Davies, W. B. Denny, F. F. Hofrichter, J. Jacobs, A. M. Roberts, D. L. Simon, Jansonova istorija umetnosti: zapadna tradicija
(Varaždin: Stanek i Beograd: Mono i Manjana, 2008).
Х. В. Јансон, Антхонy Ф. Јансон, Историја уметности (Вараждин: Станек, Нови Сад: Прометеј, 2005).
Neil MacGregor, A History of the World in 100 Objects (London: The British Museum, 2010)
Mark Cheetham, Michael Ann Holly, Keith Moxey (eds.), The Subjects of Art History - Historical Objects in Contemporary
Perspective (Cambridge: Cambridge University Press, 1998).
Eric Fernie (ed.), Art History and its Methods - A Critical Anthology (London: Phaidon, 1996).
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Наставу чине предавања која прате различите тематске и проблемске јединице. Свако предавање укључује више видова
наставе, као што је анализа случаја, интерактивна комуникација и усмерена тематска дискусија. Централни метод у
извођењу наставе на предмету јесу предавања типа ex cathedra, која имају за циљ побуђивање персоналних
интересовања студената и служе као повод за друге наведене облике наставе. Интегрални део наставе су и редовне
консултације са студентима у вези израде колоквијума и полагања испита, као и упознавање са коришћењем
литературе.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30

писмени испит
усмени испт
..........

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
24
Назив предмета: СТУДИЈСКA ЦЕЛИНА УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 2 - УРБАНА ИНФРАСТРУКТУРА
Наставник : проф. мр Корица Љ. Рајко
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 1
Услов: положен испит из СП Урбанистичког пројектовања 1 - на трећем семестру
Циљ предмета
Упознавање са аспектима урбанистичког планирања и пројектовања инфраструктурних мрежа и зависности урбаних
функција од инфраструктурних сервиса. Препознавање структуре, елемената, процеса и фактора развоја
инфрастрктурних мрежа и система у односу на рационалну потрошњу енергије и планирање намене земљишта у
грађеним срединама.

Исход предмета
Разумевање савремених теориjских и практичних концепција одрживог урбаног развоjа у релацији са инфраструктуром,
као и применљивост у контексту Србиjе. Примена основних принципа урбанистичког пројектовања за обликовање
различитих типова простора у зависности од потреба за инфраструктурним опремањем стамбених, пословних,
комерцијалних и рекреативних садржаја.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основне инфраструктурне мреже и системи 2. Врсте инфраструктурних објеката и сервиса 3. Инфраструктура у
функцији повезаности 4. Потребе за инфраструктурним опремањем различитих функција 5. Намена земљишта и
инфраструктура 6. Енергетска ефикасност у односу на инфраструктуру 7. Инфраструктура и заштита окружења 8.
Елементи урбанистичког планирања инфраструктуре 9. Урбанистичко пројектовање различитих простора у
зависности од потребе за инфраструктурним опремањем 10. Урбанистичко пројектовање капиталних
инфраструктурних пројеката 11. Савремени трендови развоја инфраструктуре и градова у различитим контекстима:
развијене и земље у развоју 12. Стање у градовима Србије и инфраструктура 13. Применљивост савремених
концепција у градовима Србије 14. Улога инфраструктуре у легализацији неформалних насеља у земљама у развоју
15. Применљивост савремених концепција у легализацији неформалних насеља у градовима Србије
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Жегарац, З. (2001), Урбана инфраструктура, Београд
Корица, Р. (2008) Инфраструктура, саобраћај, урбанизам, архитектура, Арх. факултет, Београд.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
15
30

поена

писмени испит
усмени испт
25
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 2

Руководилац студијске целине проф. мр Корица Љ. Рајко
Коначну оцену за студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета
студијске целине у зависности од броја кредита

24
25

35
20

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
26
Назив предмета: СТУДИЈСКA ЦЕЛИНА УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ 2 - САОБРАЋАЈ И ДРУШТВЕНА
ИНФРАСТРУКТУРА
Наставник : мр Радосављевић Б. Урош, доцент
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: положен испит из СЦ Урбанистичког пројектовања 1 - на трећем семестру
Циљ предмета
Упознавање са аспектима урбанистичког планирања и пројектовања саобраћајних мрежа за креирање квалитетног
живота у грађеним срединама у складу са принципима одрживости. Разумевање потребе људи за мобилношћу.
Препознавање структуре, елемената, процеса и фактора развоја саобраћајних система и мрежа у односу на рационалну
потрошњу енергије и планирање намене земљишта у грађеним срединама. Упознавање са феноменом и структуралним
карактеристикама мрежа друштвене урбане инфраструктуре.

Исход предмета
Разумевање савремених теориjских и практичних концепција одрживог урбаног развоjа у релацији са саобраћајем, као
и применљивост у контексту Србиjе. Примена основних принципа урбанистичког пројектовања за обликовање
различитих типова улица и саобраћаја у њима, у односу на позицију у граду и у зависности од карактера стамбених,
пословних, комерцијалних и рекреативних садржаја.

Садржај предмета
Теоријска настава
1. Основне саобраћајне мреже и системи 2. Врсте саобраћајa 3. Саобраћајни објекти и сервиси у односу на просторе и
функције 4. Уличнa мрежa и саобраћај у функцији повезаности 5. Потребе и мотиви за кретањем 6. Савремене
концепције доступности за све 7. Потрошња енергије и ефикасност саобраћајног система 8. Безбедност, укрштање
кретања и успоравање колског саобраћаја 9. Типологија улица и врсте саобраћаја у односу на просторе и функције 10.
Паркирање уз различите садржаје и у односу на позицију 11. Јавни градски превоз и интермодалност 12. Пешачење и
бициклирање као немоторизовани начини кретања 13. Креирање места за кретање и задржавање: мешовите функције
и компактни простори 14. Динамика градова и саобраћаја у различитим контекстима: развијене и земље у развоју 15.
Саобраћај у градовима Србије и применљивост савремених концепција; 1. Насељске мреже друштвене инфраструктуре дефинисање појма и основних улога у функционисању урбаних система, 2. Типолошко разврставање и савремене
концепције, 3. позиционирање у управљачким документима, 4. Савремени трендови организације и импликације на
обликовање јавног простора.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Малетин, М. (2005), Планирање и пројектовање саобраћајница у градовима, Орион Арт, Београд.
Radosavljević, U., Lalović, K. & Đorđević, A. (2013) Sustainable Urban Development & Concept of Mobility Management in Belgrade. Belgrade: UNDP Serbia, pp. 91103.
Sort, J. J. (2006) The Metropolitan Networks. Editorial Gustavo Gili. Barcelona.
Петовар, К. (2003), Наши градови између државе и грађанина, Београд, Географски факултет, Архитектонски факултет, Институт за архитектуру и
урбанизам Србије
Van Den Dool, L. TH. (2004), public management: An introduction for Public managers in developing Ccountries & Emerging Economies, Erasmus university
Rotterdam

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
15
30

поена

писмени испит
усмени испт
27
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 2

Руководилац студијске целине проф. мр Корица Љ. Рајко
Коначну оцену за студент добија за студијску целину и то као збир пондерисаних оцена предмета
студијске целине у зависности од броја кредита

26
27

35
20

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 4
Наставник : в.проф. др Ивановић Шекуларац А. Јелена (руководилац), доц. др Рајчић Н. Александар, доц. др Чикић
Товаровић Љ. Јасна

Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Положен испит на предмету Архитектонске конструкције 2 и одслушан предмет Архитектонске конструкције 3
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену
следећих конструктивних материјала: дрво, челик, стакло; пројектовање фасада и кровова, унутрашњих преграда,
спуштених плафона и подова у систему суво монтажне градње.

Исход предмета
Знања стечена кроз теоријску наставу на овом предмету неопходна су за реализацију наставе на предмету Студио
Архитектонске конструкције , као и Студио АТ

Садржај предмета
Теоријска настава
Примарна конструкција (дрво, метал, стакло); фасадни конструктивни склопови (лаке дрвене фасаде, стаклене фасаде,
фасаде од метала, металне сендвич фасаде); унутрашње преграде на бази дрвета, гипса, метала; уздигнути подови;
мере заштите од пожара наведених конструкција.

Литература
Herzog, Natterer,etc, 2004.,Timber Construction Manual, Birkhäuser, Basel,
Хен, Харт, Зонтаг, Атлас челичних конструкција, Грађевинска књига, Београд
Schittich, Staib, Balkow, etc, 1999.,Glass Construction Manual, Birkhäuser, Basel
Herzog, Kripner, Lang, 2004., Fasade Construction Manuel, Birkhäuser, Basel
Скрипте са предавања Архитектонске конструкције 4
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања еx-катедра
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10
20

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈА 1
Наставник : проф. др Глишић Т. Милан (руководилац) , доц. др Окрајнов Бајић Д. Ружа
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положен испит из предмета Механика и отпорност материјала
Циљ предмета
Упознавање студената са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања армирано бетонских
конструкција архитектонских објеката.

Исход предмета
Изложена материја омогућава студентима да сагледају могућности које пружају армирано бетонска конструкција, у
формирању најразличитијих архитектонских облика у процесу пројектовања архитектонских објеката.

Садржај предмета
Теоријска настава
Својства бетона и челика за армирање,
Основне поставке теорије граничних стања,
Центрично оптерећени АБ елементи,
Димензионисање АБ пресека оптерећених моментима савијања,
Димензионисање АБ пресека у фази малог и великог ексцентрицитета,
Напонска стања главних косих затежућих напона код АБ пресека,
АБ елементи оптерећени торзијом
Практична настава
Бетон и арматурни челик-састав бетонске мешавине-дужина сидрења,
Центрично притиснути невитки и затегнути стубови са планом арматуре,
Спирално армирани стубови,
План оплате са позиционирањем и статичким шемама,
Савијање - једноструко армирани правоугаони пресеци,
Савијање - двоструко армирани правоугаони пресеци,
Савијање - Т пресеци,
Континуалне плоче и греде,
Обезбећење носача од дејства главних косих затежућин напона,
Цртање плана армирања греде према дијаграму момената и трансферзалних сила,
Савијање са нормалном силом - велики ексцентрицитет,
Савијање са нормалном силом - мали ексцентрицитет,
Прорачун АБ елемената оптерећених торзијом,
Кратки АБ елемент

Литература
Предавања из предмета Принципи конструисања архитектонских објеката
Практикум за вежбе
Збирка решених испитних задатака
Слободан Ромић, Армирано бетонске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 1985.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања:
2

Вежбе:
2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања и вежбе
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
15
25

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ
Наставник : др Лаловић Ж. Ксенија, доцент
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним аспектима савремених концепата одрживих урбаних заједница и њихове примене у
посматраном друштвеном, економском и културном контексту. Упознавање са основним методолошким приступима
пројектовању одрживих урбаних заједница.

Исход предмета
Свест о сложености структуре и каузалних веза између урбаних целина различитог просторног нивоа. Способност
препознавања и разумевања основних структурних карактеристика урбаних заједница. Способност формулисања
циљева и задатака урб. - арх. деловања у простору и идентификације ефеката таквог деловања на одрживи развој
заједнице. Стечена основна методолошка знања истраживања и процене квалитета сложених урбаних целина у односу
на принципе одрживости.

Садржај предмета
Теоријска настава:
Савремене концептуалне поставке одрживих урбаних заједница. Принципи постизања урбане одрживости и њихова
релациона повезаност са специфичностима друштвеног, економског и културног контекста. Интегрални модел за
обухватање сложености реалности у одрживом урбаном развоју - основне истраживачке методе и технике.
Индивидуалне и заједничке потребе и њихова манифестација у физичком простору. Модели просторног деловања у
креирању мрежа и места друштвеног стандарда - структура, основне карактеристике и процеси. Методе и технике
процене просторних капацитета и успостављања нових арнажмана.
Практична настава: Други облици наставе
/

Литература
Hamilton, M. (2008). Integral City, Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
28
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита .

28

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02б-АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ
Наставник : Проф. др Крстић-Фурунџић Д. Александра (руководилац) , в.проф. др Ивановић Шекуларац А.
Јелена, доц. др Александар Н. Рајчић Н. Александар, доц. мр. Судимац С. Будимир, доц. др Чикић Товаровић
Љ. Јасна
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 4
Услов: Положен испит на предметима: АК1, АК2, АК3 и СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛОПОВА-ПРОЈЕКАТ
ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ
Циљ предмета
Упознавање са основним принципима материјализације архитектонских објеката кроз примену следећих
конструктивних материјала: армирани бетон, дрво, челик и стакло. Основни циљ предмета је решавања конструкције
објекта у складу са примењеним материјалима и функционалним захтевима као и стицање вештина пројектовања и
материјализација различитих подсистема у објекту у погледу техника градње: фасаде; кровови; унутрашње монтажне и
демонтажне преграде, плафони и подови итд. од концепта до детаља.

Исход предмета
Студенти стичу знања и вештине пројектовања архитектонских објеката у складу са специфичностима конструктивног
решења, примењених материјала (армирани бетон, челик, дрво и стакло) и техника градње. Исход предмета је израда
пројекта. Знања стечена на овом предмету неопходна су за реализацију наставе на предмету Студио АТ.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се ослања на претходно стечена знања на предметима АК3 и АК4 и третира специфичности везане за
материјализацију конкретних пројеката.
Практична настава
Студенти индивидуално решавају задатке од идејног решења до израде детаља.

Литература
/
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања:
1

Вежбе:

Други облици наставе:
3

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз предавања еx-катедра и ДОН
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

10
60

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
30

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: БОЈА И ЛИКОВНИ КОНЦЕПТ
Наставник : в.проф. др Мариела M. Цветић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је да студенти усвоје знања и практично искуство у сложеним ликовним истраживањима од интереса за
студије архитектуре попут сликарства, графике, моделовања и мултимедијалних форми ликовних уметности. Циљ
наставе је да се истражи ликовни концепт рада и везе и апликативност таквог концепта на пројектовање у архитектури.

Исход предмета
Разумевање и прихватање знања и практичних искустава у сложеним ликовним истраживањима, као и примена ових
знања у раду на студијском пројекту.

Садржај предмета
Увод у ликовну примену боје у архитектури / Психофизиолошко дејство боје / Увод у ликовну примену боје у
архитектури / Психофизиолошко дејство боје / Просторно дејство боје / Колористичке варијације и амбијенти
Ликовни концепт боје и облика у простору и архитектури / Графика. Моделовање, мултимедија / Примери савремене
ликовне уметности / Ликовни концепт и презентација

Литература
Berger, John, Ways Of Seeing, BBC and Penguin Books, 1972
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: 2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Уводна предавања са провежбавањем. Вежбања су груписана према методолошким захтевима и тематском оквиру у
семестру.
У наставу су укључена вежбања ван факултета, консултације и рад на завршном елаборату.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+20

завршни елаборат
усмени испт
..........

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: МЕТОДОЛОГИЈА ПРОЈЕКТА
Наставник : доц. др Владимир Б. Миленковић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Стицање способности за уочавање и анализу структуре пројектованог простора у односу на поступак пројектовања –
препознавање склопова и елемената и њихових узрочно-последичних веза које су од значаја за начин израде пројекта.

Исход предмета
Обученост за препознавање структуре архитектонских склопова, елемената који их граде и анализу њихових веза од
значаја за: начин израде пројекта, сазнања о битним специфичностима стваралаштва везаним за област архитектонског
пројектовања, као и карактеристикама различитих фаза рада на пројекту: семинарски рад (5400 карактера, у форми
есеја) и усмена одбрана рада

Садржај предмета
Теоријска настава
Током курса студент се обучава за препознавање структуре архитектонских склопова, елемената који их граде и анализу
њихових веза од значаја за: начин израде пројекта, сазнања о битним специфичностима стваралаштва везаним за
област архитектонског пројектовања, као и карактеристикама различитих фаза рада на пројекту.
Тематске јединице:
1. Увод у методологију пројекта: Савремени архитектонски контекст; Појмовни и појавни аспект архитектуре у пројекту;
Просторно-програмска структура пројекта; 2. Елементи и склопови: Архитектура предела, прилази и улази; Унутрашња
архитектура, опслужени и опслужујући простори; Појавност међупростора; Транспарентност простора, светлост и
волумен; Поливалентност и динамичност простора; 3. Израда пројекта: Материјализација идеје о пројекту - екологија и
технологија; Модел - апстракција и симулација; 4. Консултације за семинарски рад

Литература
Миленковић, Владимир, Архитектонска форма и мулти-функција, Задужбина Андрејевић Београд 2004
Стратимировић, Татјана, Непрекинути простор / модерна кућа, Задужбина Андрејевић Београд 2009
Кордић, Милена, Међупростор, Задужбина Андрејевић Београд 2012
Tschumi, Bernard, Arhitektura i disjunkcija, AGM Zagreb 2001
Baudrillard, Јеаn, Nouvel, Jean, Singularni objekti - Arhitektura i filozofija, AGM Zagreb 2008
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
предавања, домаћи задаци, колоквијуми, консултације, семинарски рад, испит

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
50

писмени испит
усмени испт
..........

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ИНДУСТРИЈА И ТРГОВИНА
Наставник : доц. Драган Б. Стаменовић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање студената са специфичностима, карактеристикама, програмским садржајима и методима пројектовања
индустријских и трговачких објеката.
Поред основних начела лоцирања, зонирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених
програма, студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима и
карактеристикама.

Исход предмета
Развој аналитичког и критичког размишљања и разумевања;
Информисање студената о адекватним примерима из праксе
Информисање студената о примени модела рада других делатности на програм архитектонског простора;
Свест о потенцијалима нових технологија;
Способности да се стечена знања примене у пројектанском процесу;

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава обухвата области: историјат и развој индустријских и трговачких објеката; функционлани и обликовни
захтеви, елементи, организација, структура, кроз презентацију и аналаизу карактеристичних и специфичних примера из
праксе; различити аспекти утицаја друштвеног контекста и преиспитивање таквог утицаја у односу на културне моделе,
еволуцију програма протока робе и капитала у архитектури од индустрије до трговачких центара.

Литература
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer Architectural Press, Oxford, 2003.
INDUSTRIAL BUILDINGS, A Design Manual, Jurgen Adam , Katharina Hausmann , Frank Juttner Birkhauser , 2004
THE POWER OF IDENTITY: THE INFORMATION AGE: ECONOMY, SOCIETY AND CULTURE, Manuel Castells, Wiley, 2004
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава на се одвија кроз предавања ех-катедра, интерактивну наставу и дискусије.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+20=40

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ГРАДИТЕЉСКО НАСЛЕЂЕ У СРБИЈИ
Наставник : в.проф. др Мирјана З. Ротер Благојевић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ је да се студенти упознају са градитељским наслеђем у Србији, његовим настанком, карактеристикама и
вредностима. Кроз проучавање општих токова и одлика насеља и архитектуре на простору Србије, студенти ће се
упознати са основним просторним, конструктивним и обликовним карактеристикама историјске сакралне, профане и
стамбене архитектуре, што ће употпунити њихова сазнања о властитој градитељској традицији и унапредити њихове
креативне способности. Поред тога студенти ће се упознати и са сновним проблемима везаним за очување и заштиту
градитељског наслеђа.

Исход предмета
Познавање историјског развоја, утицаја, основне стилске периодизације, типолошких, конструктивних и обликовних
карактеристика сакралног, профаног и стамбеног градитељства у Србији. Стицање сазнања о историјским, културним и
архитектонским вредностима градитељске баштине у Србији, утицаја и веза са ширим и непосредним окружењем, као и
вредности и значаја као дела укупне националне и светске културне баштине.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настанак и развој насеља и градитељства на простору Србије од праисторије до почетка 19. века. Друштвени и културни
услови, утицаји из непосредног и ширег окружења, врсте и типови грађевина, конструктивне карактеристике и
материјализација, обликовање сакралне, профане и стамбене архитектуре. Развој насеља, средњовековних градоватврђава и манастирских целина, те архитектонске карактеристике грађевина у њима. Развој сеоског и градског концепта
становања у Србији, од најједноставнијих облика грађења до градских кућа са почетка 19. века. Историјске, културне и
архитектонске вредности градитељског наслеђа у Србији.

Литература
Дероко, А. Монументална и декоративна архитектура у средњовековној Србији, Београд, 1985
Којић, Б.: Стара градска и сеоска архитектура у Србији, Београд, 1949.
Којић, Б. Стари балкански градови, вароши и варошице, Београд, 1976.
Финдрик, Р. Народно неимарство - становање, Сирогојно, 1994
Ротер Благојевић, М. Развој стамбене архитектуре Београда у 19. и почетком 20. века. Београд: Архитектонски факултет
и Орион Арт, 2006.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања ex-catedra према тематским јединицама. Редовне консултације са студентима у вези израде колоквијума и
усменог испита, као и упознавање са основном литературом.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: УРБАНА АНАЛИЗА И ПЛАНИРАЊЕ
Наставник : др Маруна Л. Марија, доцент
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Тежиште предмета је на уочавању, позиционирању и изучавању суштине проблема у урбаном развоју, као и
дефинисању и анализи проблема у односу на могуће правце њиховог решавања. Проблеми се посматрају у оквиру
домена јавне интервенције. Предмет је усмерен ка објашњењу проблема, а не ка њиховом решавању.
Посебни циљеви предмета су: - Развијање интереса за сложене проблеме са којима се градови сусрећу. - Развијање
логичког и креативног мишљења, јасноће комуникације и спровођења уређених истраживања. - Подстицање креативног
мишљења које омогућава укључивање у стручно деловање на конципирању алтернативних путева развоја градова у
будућности.

Исход предмета
Упознавање са чиниоцима и актерима урбаног развоја и изградње, Упознавање са методама истраживања и регулисања
урбане структуре, Упознавање са основним методама и техникама везаним за анализу и планирање просторне
организације града, Разумевање комлексности развојних процеса у савременим градовим, Разумевање основа планске
контроле развоја градова, Разумевање неопходности мултидисциплинарног приступа решавању урбаних проблема,
Артикулисање знања и процеса размишљања и изградњу метода, Стварање оквира за решавање проблема, Уочавање и
дефинисање урбаних проблема, Коришћење основних метода у истраживању урбане структуре, Изградњу когнитивног
модела стручне експертизе – природом потребних знања за рад у урбанизму.

Садржај предмета
Теоријска настава
Град као производ и процес. Снаге које утичу на унутрашњу структуру савременог града; актери у продукцији изграђене
средине, приватни и јавни. Обрасци урбане структуре, наслеђе и савремени трендови. Урбане промене: проблеми у
развоју. Производња изграђеног простора – грађевинско земљиште и изграђене структуре. Начин коришћења градског
земљишта: размештај активности у граду, конфликтне и комплементарне активности. Вредности и вредновања.
Регулисање размештаја активности у тржишним условима: стабилност и динамика процеса. Процена квалитета урбане
структуре у односу на различите захтеве. Параметри и регулација у изградњи. Трансформација структуре града:
савремени облици јавне интервенције.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Лазаревић Бајец, Нада (2000) Урбана структура и зонирање (скрипта). Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Теофиловић, Аница (2013) Урбанистичко планирање Београда и очување биодиверзитета. Београд: Биолошки факултет
Универзитета у Београду
Маруна, Марија (2013) Урбанизам Београда: приручник за истраживање процеса производње простора. Београд:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду
Петровић, Мина (2009) Трансформација градова: ка деполитизацији урбаног питања. Београд: Институт за социолошка
истраживања Филозофског факултета у Београду
McHarg, Ian ( 1969) Design with Nature. Garden City, NY: Natural History Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит

активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Студијски програм/студијски програми :

40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ИНСТАЛАЦИЈЕ
Наставник : Проф. др Ђокић С. Лидија (руководилац), доц. др Радојевић А. Милан
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: нема посебних услова
Циљ предмета
Сагледавање архитектонског објекта у целини и имплементација инсталационих мрежа у архитектонски објекат, уз
уважавање конструктивног система. Упознавање студената са инсталационим потребама објеката различитих намена.

Исход предмета
Стицање основних знања о инсталационим мрежама које омогућавају неопходан комфор у различитим објектима, као и
простору који је неопходно обезбедити за њихово правилно и адекватно функционисање.

Садржај предмета
Теоријска настава
a. Санитарни уређаји;
b. Пројектовање фекалне канализације;
c. Пројектовање атмосферске канализације;
d. Пројектовање водовода;
e. Друге инсталационе мреже у објекту (грејање, вентилација, климатизација, електроинсталације, лифтови, смеће);
f. Коришћење соларне енергије;
g. Синхронизација инсталационих мрежа, уређаја и опреме у архитектонским објектима.
Практична настава
Пројектовање водовода, као и фекалне и атмосферске канализације за породичну кућу која садржи бар две етаже.
Повезивање на градске мреже. Хидраулички прорачуни водовода и канализације. Детаљно пројектовање ентеријера
купатила са каталогом уграђене опреме.

Литература
Крешимир Мартинковић: Припрема и реализација архитектонских објеката 1. Изградња. Београд, 1994.
Предраг Зрнић: Грађевински приручник 5. Инсталације у зградама. Грађевинска књига. Београд, 1990.
Лидија Ђокић, Милан Радојевић: Скрипта - упутство за вежбе. Архитектонски факултет у Београду.
Гордана Ћосић: Скрипта за вежбе: Просторне потребе санитарних уређаја. Архитектонски факултет у Београду.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици
наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
_ Предавања ex-катедра,
_ Презентација.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
50

писмени испит
усмени испит
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ПРОЈЕКТОВАЊЕ И ПРОРАЧУН КОНСТРУКЦИЈА II
Наставник : в. проф. др Шекуларац Д. Ненад (руководилац), доц. др Текић М. Жикица
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Уписан 5. семестар основних академских студија
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са елементима пројектовања, конструисања и димензионисања дрвених и
металних конструкција архитектонских објеката као и конструкција од стакла.

Исход предмета
Изложена материја омогућава студентима да сагледају могућности које пружају дрвене, металне и стаклене носеће
конструкције у формирању најразличитијих архитектонских облика у процесу пројектовања простора.

Садржај предмета
Теоријска настава
Историјат дрвета, челика и стакла као грађевинског материјала; особине дрвета, челика и стакла као конструктивног
грађевинског материјала; дозвољена напрезања; вишеспратне скелетне зграде пројектоване од дрвета, челика или
стакла као носеће конструкције - оптимизација диспозиције стубова и греда; основни принципи димензионисања
дрвених, металних и стаклених елемената конструкције; начини конструисања и прорачуна основних типова веза
дрвених, металних и стаклених елемената конструкције; просторно укрућење скелетних зграда конструисаних од
дрвета, метала и стакла као елемента носиве конструкције.
Практична настава
Студент за већ испројектовани скелетни објекат (у погледу функције), пројектује конструктивни склоп од дрвета, челика
и стакла - изналази оптимално решење у складу са функцијом и архитектуром већ дефинисаног објекта; позиционирање
елемената конструкције, анализа оптерећења, статичке анализе и димензионисање основних конструктивних
елемената, прорачун међусобних веза појединих елемената конструкције. Задатак обухвата израду радионичких цртежа
елемената система и детаље веза конструкције. Овим поступком студент уочава разлике у пројектовању и примени
конструкција од различитих материјала.

Литература
Металне и дрвене конструкције, Војислав Кујунџић, Драгослав Тошић, Завод за уџбенике и наставна средства,
Београд
Дрвене Конструкције, бројни примери, Милан Гојковић и сарадници, Грађевински факултет Универзитета у
Београду, 2007.
Дрвене конструкције, Милан Гојковић и Драгослав Стојић, Геоскњига, Београд,1996.
Челичне конструкције у зградарству, Драган Буђевац, Грађевинска књига и Медифарм, Београд,1992.
Металне конструкције 1 и 2, Драган Буђевац и сарадници, Грађевински факултет универзитета у Београду,
Београд,1999.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: 2
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија путем предавања еx-катедра и вежби.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15
15
20

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА
Наставник : в. проф. Борислав А. Петровић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Схватање процеса настајања архитектонског дела кроз низ релативних ситуација, које се сукцесивно надовезују током
истраживања организације простора.
Посматрање архитектуре као комуникацијског и социјалног феномена.
Преиспитивање значења појмова око којих се тематика развија, уз избегавање некритичког преузимања конвенција.

Исход предмета
Повећавање нивоа сензибилитета у односу на феномен архитектонског простора, као и историјских и социокултуролошких узрочно-последичних релација које он подразумева.

Садржај предмета
Теоријска настава
Процес пројектовања представља резиме дела теоријске наставе на основним академским студијама.
Тежиште наставе се односи на разумевање околности настајања архитектонског дела, као и организованог простора
уопште, у складу са битним обележјима културолошко-историјских раздобља и њиховом утицају на вредновање.
Архитектонско стваралаштво се тумачи као културолошки феномен, односно вид комуникације, кроз пренос, размену и
тумачења информација. Ради се најпре о идентификацији самих учесника, као и нивоа на којима се комуникација
одвија. Без обзира да ли је у питању перцептивна, синтаксичка, семантичка или симболичка раван, суштина је у
релативној самосталности продукта стваралаштва, архитектонског простора, односно његове поруке, чији смисао увек
може бити различито схваћен или интерпретиран.

Литература
Б.Петровић, И. Рашковић -"ТРАДИЦИЈА - ТРАНЗИЦИЈА; употреба наслеђа у архитектури", монографија, издавачи:
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ИАУС и Орион арт, Београд, 2011.
М. Лојаница, Процес пројектовања, свеска 1 и 2, Београд, Скриптарница АФ, 2001.
К.Попер, Објективно сазнање, Подгорица, Паидеа, 2002.
Ж-М. Шефер, Зашто фикција?, Нови Сад, Светови, 2001
У.Еко, Култура, информација, комуникација, Београд, Нолит, 1973
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Комбинација предавања, консултација, колоквијума, израде семинарског рада и његове одбране, усмерава дискурс ка
суштинским питањима, без сувишних и преопширних елаборација.
Настава је интерактивна и подразумева активно учешће наставника и студената.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20+20=40

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: УРБАНА ОБНОВА
Наставник : др Ваништа Лазаревић Ј. Ева, редовни професор
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање са основним знањима везаним за интегралну и одрживу урбану обнову. Увођење студената у област урбане
обнове, регенерације и урбане рециклаже. Преглед најновијих сазнања о урбаној обнови и регенерацији, кроз
прилагођавање глобалним променама, прихватање нових сензација и феномена у смислу социјалних односа, новог
облика становања, еколошког дизајна, културних датости, градитељског наслеђа и његове заштите а све то унутар
контекста великих урбаних обнова.

Исход предмета
Примена ових знања на ситуацију у Србији која кроз транзициони период мења свој изглед допринеће да студенти,
будући архитекте - који ће се са овом темом сусретати на сваком кораку, буду припремљени за изазов струке. Знања у
области примена основних теоријских концепата и вештина у обликовању, реконструкцији и регенерацији градских
простора. Разумевање значаја и могућности стручног деловања у области урбанизма у Србији и шире.

Садржај предмета
Теоријска настава
Упознавање са релевантним урбаним процесима, феноменима и идејама који битно утичу и одређују развој
урбанистичке мисли како у локалном, тако и у европском контексту.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Vaništa Lazarević, Eva. Obnova gradova u novom milenijumu. Beograd: Classic map studio, 2003.
Vaništa Lazarević, Eva. Urbana Rekonstrukcija. Beograd: Zadužbina Andrejević, 1999.
Стојков, Борислав, ур.Обнова градова у Србији – темељне одреднице. Београд: Институт за архитектуру и урбанизам
Србије, 1996.
Lord Rogers of Riverside, ed.Towards an Urban Renaissance: Final Report of the Urban Task Force. London: Spon Press, 2002.
Roberts, Peter W., and Hugh Sykes, ed.Urban regeneration. London: SAGE Publications, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 3
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
ex katedra + интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане aкадемске студије
Назив предмета: ОРГАНИЗАЦИЈЕ ГРАЂЕЊА И ОСНОВЕ МЕНАЏМЕНТА
Наставник : доц.др Гашић П. Милош
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: уписан текући семестар студија
Циљ предмета
Предмет обухвата основне појмове који се односе на активности и обавезе архитекте као учесника у изградњи, као и
законски регулисане процедуре у области архитектуре, урбанизма и реализације објеката. Циљ је такође
оспособљавање будућих архитеката за преузимање активне улоге у процесу изградње објеката, надзору, контроли
квалитета, као и осталим активностима повезаним са процесом реализације архитектонских објеката.

Исход предмета
Стечено разумевање процеса реализације архитектонских објеката и места архитекте у њему. Овладана техника
издраде предмера и предрачуна радова. Остварено познавање начина пословања, вођења документације, и односи
учесника пре и за време фазе реализације.

Садржај предмета
Теоријска настава
Први део наставе обухвата извођење радова и обрачун грађевинских и занатских радова, односно знања која су
потребна за израду предмера и предрачуна радова. Други део наставе односи се на процедуре у оквиру процеса
реализације објекта, као и улогу и компетенције свих учесника у изградњи. Овај део наставе садржи основне елементе
управљања пројектима.
Практична настава
Вежбе путем израде изабраних позиција предмера грађевинских радова, на задатим деловима пројеката, кроз све
групе грубих и занатских радова. Упознавање са елементима предрачуна радова, и формирања цене радова путем
анализе цене.

Литература
Душанка Ђорђевић: ИЗВОЂЕЊЕ РАДОВА У ВИСОКОГРАДЊИ, Изградња, Београд, 2004.
Душанка Ђорђевић: ОСНОВИ МЕНАЏМЕНТА, СКРИПТА, Архитектонски факултет, 2006.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: 2

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Теоријска настава на предавањима, и практична настава прорађивањем задатака на вежбањима.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
30

писмени испит
усмени испит
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ
Наставник : проф. др Несторовић С.Миодраг
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 3
Услов: Положен предмет Механика и отпорност материјала
Циљ предмета
Упознавање са развојем и новим конструктивним системима у циљу њихове рационалне примене у архитектонском
пројектовању. Системски приступ избору конструктивног система према пројектном задатку. Координирање
архитектонског и конструктивног оформљења објекта ради налажења оптималних решења.

Исход предмета
Оспособљавање студената за систематичан приступ избору конструктивног система при задатим условима и на тај начин
успешно координирања архитектонског и конструктерског оформљења објекта.

Садржај предмета
Теоријска настава предавање
1. Уводни час. Програм предмета Конструктиви системи. Приказивање студентских цртежа и модела остварених на предмету током
предходних година. предавања 2. Развој конструктивних система. Класификација, принципи конструисања, методе избора система.
предавање 3. Гредни системи. Обликовање (пуни, решеткасти, зидни, оквирни и преднапрегнути системи). предавање 4. Гредни
роштиљи. Ортогоналне и неортогоналне мреже, вешање и подупирање косим елементима. предавање 5. Лучни системи. Обликовање
лукова променљивих пресека, лукови од монтажних елемената. предавање 6. Оквирни системи. Непреднапрегнути и преднапрегнути
оквири. Склопови са дијафрагмама. предавање 7. Тридимензионални системи. Штапасти системи у 2, 3 и 4 правца, чворне везе,
геодезијске куполе. предавања 8. Љуске. Форме погодне за мембранско стање на¬пона, типови љуски према врсти закривљености.
предавање 9. Облици љуски. Ротационе, цилиндричне, хиперболично параболоидне, коноидне и комбиноване. предавање 10. Набори.
Облици набора (прости, шаторасти, коленасти, полигонални и комбиновани). предавање 11. Висеће конструкције. Непреднапрегнуте и
преднапрегнуте кабловске конструкције и контуре. предвање 12. Висеће конструкције. Висеће конструкције на кружним и
полигоналним основама, отворене и затворене мреже и шатори. предавање 13. Тенсегрити конструкције. Облици у зависности од
контуре (безмоментне и напрегнуте на савијање). предавање 14. Преднапрегнуте развлачеће структуре у зависности од облика њихове
контуре. предавање 15. Пнеуматичне конструкције са натпритиском у корисном простору и јастучни системи.

Практична настава
нед. 1 до 5. Линијски системи. Формирање растера мрежа, трансформације сажимањем стубова, подупирање и вешање. нед. 6 и 7.
Љуске са једноструком и двоструком, позитивном и негативном закривљеношћу. нед. 8. Набори на правоугаоним и трапезним
основама, удубљене и испупчена колена набора. нед. 9 и 10. Висећи кровови једнопојасни и двопојасни, затворене и отворене
кабловске мреже. семестрални рад нед.11 до 15. Анализа, избор и предлог решења конструктивног система завршног рада
вишеспратног објеката или објекат великог распона. Студија случаја: анализа примера из литертуре 5 високих и 5 објаката великог
распона.

Литература
М. Несторовић. КОНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ – ПРИНЦИПИ КОНСТРУИСАЊА И ОБЛИКОВАЊА. Архитектонски факултет Универзитета у
Београду, 2000.
Ђ. Злоковић. КООРДНИРАНИ СИСТЕМИ КОНСТРУКЦИЈА. Грађевинска књига, Београд 1969. Ђ. Злоковић. ПРОСТОРНЕ СТРУКТУРЕ. SPACE
STRUCTURES. Институт за Архитектуру и урбанизам Србија, Грађевинска књига, 1969.
F. Moussavi. THE FUNCTION OF FORM. Actar and Harvard Graduate School of Design, 2009
H. Engel. STRUCTURE SYSTEMS, 3rd Edition. Hatje Cantz, 2007.

Остали часови

Број часова активне наставе

Предавања:
Вежбе: 2 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /
2
Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз предавања еx-катедра, консултације на вежбањима (израда цртежа и радних модела
непосредно везаних за израду вежби и семестралног рад), анализу случајева – примера из литературе. Подразумева се
активно учешће студената у реализацији наставног програма.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
50

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
30

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: РЕГУЛАТИВА
Наставник : доц. Весна П. Цагић Милошевић, доц. мр. Бисерка Ч. Митровић, доц.др Милош П. Гашић
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљеви предмета: Упознавање са значајем, развојем и садржајем регулативе из области урбанизма, пројектовања и
грађења, као и стандардима и нормативима који обавезују архитекте у њиховом професионалном раду.
Стицање информација о различитости захтева и потреба струка укључених у процес урбаног и просторног планирања,
архитектонског и урбанистичког пројектовања и процеса реализације архитектонских објеката.

Исход предмета
Свест о значају и способност разумевања регулативног оквира у процесима урбаног и просторног планирања,
архитектонског и урбанистичког пројектовања и процесу реализације архитектонских објеката.
Способност да се стечена знања примене у пракси, као и да се препознају обавезе, компетенције, место и време
укључивања различитих учесника у планерске, пројектантске и процес изградње.
Способност студената за примену практичних знања о процесима реализације и управљања пројектима.
Свест о узрочно-последичној повезаности друштвеног конектста и процеса у архитектури;

Садржај предмета
Теоријска настава
Значај и развој закондавне и планске регулативе која чини регулативни оквир у процесима планирања, пројектовања и
грађења;
Врсте и структура обавезујуће регулативе, закона и подзаконских аката, стандарда, норматива и струковних правила;
Улоге система институција укључених у процес урбаног и просторног планирања, месту и улози појединих фаза у
пројектанском и процесу изградње и разумевање процеса одлучивања и дефинисања обима појединачних пројекта.
Учешће јавности у регулативи урбаног и просторног планирања.
Упознавање са општим контекстом законодавства ЕУ.
Упознавање студената са обавезама и компетенцијама учесника у грађењу.
Утицај регулативе у пројектанској пракси, преглед релевантних примера.

Литература
Градимир Крстић: ЗАКОНСКА РЕГУЛАТИВА У ГРАДИТЕЉСТВУ, Часопис „Изградња“; СГИТС, САС, Београд 2004
Cagić Milošević V; Medjo V; Mitrović N. „General legislative (regulatory) framework for residential construction in Serbia from
1948 to 2011. The example of Belgrade“, od str. 56 do str 92. in Housing development in Serbia of globalisation end
integrations. Methods end tendences. Vol 2. 2012 Faculty of Architecture University of Belgarde
Пајовић Д.: Преглед урбанистичког законодавства Србије, Удружење урбаниста Србије. Нови Сад, 2005.
Пајовић Д.: Урбанистички закони јужнословенских земаља – БИХ, Црна Гора, Хрватска, Македонија, Словенија, Србија
Закони, подзаконска акта и стандарди који регулишу област урбаног и просторног планирања, архитектонског и
урбанистичког пројектовања и процес реализације архитектонских објеката
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију предавања екс-катедра, анализе адекватних примера и семинарских радова.
Акценат се ставља на усавршавање и продубљивање пројектантских искустава у предметној области.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинарски рад

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30

писмени испит
усмени испт
..........

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА
Наставник : проф. др Милорад Б. Рибар, доц. мр Митровић Ч. Бисерка, доц.др Гашић П. Милош
Статус предмета: обавезни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ наставе је примена стечених знања и њихова провера у пракси. Студент се упознаје са разним фазаме процеса
реализације објекта, од формирања техничке документације, односа са клијентом, процедуром добијања разних
дозвола и сагласности, па до конкретног рада на извођењу објекта и улоге архитекте у надзору и контроли квалитета
радова.

Исход предмета
Разумевање процеса и практичних поступака реализације архитектонских и урбанистичких пројеката. Стицање знања о
томе ко су учесници у тим процесима и њиховим компетенцијама, позицијама у процесу и овлашћењима, као и о
позицији задацима и овлашћењима архитекте у процесу реализације архитектонских и урбанистичких пројеката.

Садржај предмета
Студент проводи три радне недеље у пројектном бироу или на градилишту. У пројектном бироу треба да упозна
структуру фирме и систем рада, фазе израде техничке документације, процедуре добијања услова и сагласности. На
градилишту треба да упозна градилишну документацију, технологију извођења радова, примењене материјале,
средства за рад и остале учеснике у грађењу.
План рад је у договору са послодавцем, а у оквирима постављених задатака од стране руководећег наставника. У току
праксе студент пише дневник рада и семинарски рад.

Литература
/

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Остали часови
60

Методе извођења наставе
Студент сам бира пројектни биро или градилиште где ће провести стручну праксу / у земљи или иностранству/.
Практичан рад у оквиру пројектног бироа са посетом локацији или објекту у изградњи, упоређивање пројекта са
ситуацијом на терену.
Практичан рад на градилишту, упозавање градилишне документације, технологије, учесника у грађењу и пословања.

Предиспитне обавезе
дневник стручне праксе

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
50

семинарски рад

поена
50

ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТИ *
*Изборни предмети у Књизи предмета – Основне академске студије архитектура обухватају: Изборне
предмете студијског програма Основне академске студије архитектура и Изборне заједничке предмете
студијских програма Основне академске студије архитектура и Интегрисаних основних и мастер
академских студија архитектура

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 01
Наставник : мр Арсић М. Петар, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
29
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 1

40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

29

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 02
Наставник : мр Базик М. Драгана, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
30
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 1

40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

30

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 03
Наставник : др Ваништа Лазаревић Ј. Ева, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
40
усмени испт
31
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предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 04
Наставник : др Ђокић А. Владан, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 05
Наставник : мр Корица Љ. Рајко, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
33
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Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 06
Наставник : др Ралевић Б. Миодраг, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
34
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
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40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

34

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 07
Наставник : др Ђукић М. Александра, ванредни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
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Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)
35

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 08
Наставник : др Ступар Б. Александра, ванредни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)
36

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 09
Наставник : Ђукановић Н. Зоран, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

37

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 10
Наставник : мр Живковић А. Јелена, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
38
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 1

40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

38

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 11
Наставник : др Лаловић Ж. Ксенија, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
39
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 1

40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

39

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 12
Наставник : др Маруна Л. Марија, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
40
усмени испт
40
ДЕО ОЦЕНЕ Студијског подручја - Урбанистичко
пројектовање 1

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 13
Наставник : мр Радосављевић Б. Урош, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
41
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 1

40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)

41

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 01Б - УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА – ПРОЈЕКАТ - 14
Наставник : мр Митровић Ч. Бисерка, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 3
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Упознавање студената са основним методама и техникама анализе локације и урбанистичког пројектовања.Стицање
искуства у примени теоријских сазнања о обликовању простора у решавању практичних задатака у процесу
урбанистичког пројектовања. Развој вештина урбанистичког пројектовања малих урбаних целина, претежно стамбеног
карактера.

Исход предмета
По завршетку предмета од студената се очекује да : • Разумеју вишеслојност урбаног простора, • Поседују знање о
различитим аспектима, методама и техникама анализе локације и развије вештину њихове примене у конкретном
урбаном контексту, • Буду способни да на основу разумевања различитих урбаних потреба и познавања специфичних
односа и процеса у простору дефинишу могућности њеног унапређења у домену урбанистичког пројектовања

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
А) Аналитичко-проблемски оквир урбанистичког пројектовања мале урбане целине
Анализе контекста: позиција у граду, карактеристике ширег и ужег контекста (природно-еколошке, социо-културне,
функционалне, физичке), анализа повезаности и доступности, Анализе локације и микролокације: карактеристике
мреже јавних простора, карактеристике елемената урбане структуре, Синтеза: вредности/проблеми,
могућности/ограничења у домену функционално-физичких интервенција у простору.
Б) Обликовање мале урбане целине
Тематске области: природа/екосистеми, потребе/активности, комуникације/кретање, грађење/уређивање,
заједница/место, приватно/јавно, Просторни нивои: а) мала урбана целина (кварт/суседство), б) типични елемент
урбане структуре (блок, улица), в) дизајн детаља урбаног простора; Програмско-просторни концепт: Систематизација
садржаја према основним просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових међусобних односа.
Размештај и организација садржаја у простору. Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и повезивања. Обликовно решење: Формирање и
обликовање склопова објеката и јавних простора. Дефинисање свих површина и основна нивелација на нивоу идејних
решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа.

Литература
Приручник за урбани дизајн (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008)
Loidl H., Bernard S. (2003) Opening Spaces : Design as Landscape Architecture, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser
Moughtin C.(2003) Methods and Techniques, Oxford [etc.] : Architectural Press
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 3
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
42
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - Урбанистичко
пројектовање 1

40

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита (руководиoц на OAСА - доц. Ђукановић Н. Зоран,
на ИАСА -доц. мр Живковић А. Јелена)
42

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -01
Наставник : мр Корица Љ. Рајко, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
43
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -02
Наставник : др Ралевић Б. Миодраг, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
44
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
44

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -03
Наставник : мр Арсић М. Петар, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
45
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
45

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -04
Наставник : др Ђукић М. Александра, ванредни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -05
Наставник : др Ступар Б. Александра, ванредни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -06
Наставник : др Лаловић Ж. Ксенија, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -07
Наставник : Ђукановић Н. Зоран, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
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предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
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Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -08
Наставник : мр Живковић А. Јелена, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
50
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
50

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -09
Наставник : мр Радосављевић Б. Урош, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
51
ДЕО ОЦЕНЕ Студијског подручја - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
51

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -10
Наставник : мр Митровић Ч. Бисерка, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
52
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 01Б и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.

52

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 02А - ОДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – ПРОЈЕКАТ -11
Наставник : др Маруна Л. Марија, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 6
Услов: положен испит из области урбанизма на првом и другом семестру
Циљ предмета
Савладавање основних метода, техника и алата у пројектовању одрживих урбаних заједница. Даље развијање и
продубљивање стечених основних вештина урб. пројектовања кроз истраживање могућности деловања у оквиру
сложенијих урбаних целина у реалном окружењу.

Исход предмета
Способност примене компаративне методе студије случаја у поступку тражења могућих праваца деловања у задатој
просторној целини. Способност урбанистичке атикулације нових просторних решења на регулативном, функционалном
и обликовном нивоу. Стечене вештине примене основних аналитичких техника, систематизације и презентације
аналитичких резултата, примене технике „дрво“ циљева/проблема, технике квантитативног вредновања. Продубљене
вештине урбанистичког пројектовања и примена основних урбанистичких техника.

Садржај предмета
Теоријска настава:
/
Практична настава: Други облици наставе
Истраживање могућности унапређења задате постојеће урбане целине на основу анализе и разумевања контекста.
Дефинисање, концептуална поставка и идејна разрада урбанистичког пројекта просторне целине у просторном,
функционалном и обликовном смислу и то кроз три нивоа: • Концептуална поставка – процена квалитета, формулација
циљева, очекиваних развојних ефеката и успостављање адекватне релације са посматраним контекстом на
програмском нивоу и просторном нивоу. • Урбанистички склоп – истраживање облика нових просторно-функционалних
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној ужој
локацији. • Урбанистичко-архитектонско решење сегмента - ближе дефинисање архитектонске организације и
материјализације простора • Оцена квалитета предложеног урбанистиког решења и односу на постављене циљеве.

Литература
К. Лаловић, Одрживе урбане заједнице, Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у припреми)
Бајић Брковић, М.,ур., (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет
Универзитета у Београду
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, New York: Spon Press
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: /
Вежбе: /
Други облици наставе: 6
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
интерактивна настава, теренска истраживања, компаративне анализе студија случаја, студијски истраживачки рад

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
40

поена

писмени испит
усмени испт
53
ДЕО ОЦЕНЕ Студијскe целине - СТУДИО 02а
Урбанизам

Коначну оцену за студент добија за студијску целину СТУДИО 02А и то као збир пондерисаних оцена
предмета студијске целине у зависности од броја кредита.
53

40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03а - AT; Развој пројекта
Наставник : проф. др Радивојевић П. Ана
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења различитих
идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз креативну
сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање знања
о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције, према
задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 0

Вежбе: 0

Други облици
наставе: 7

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. Игњатовић М. Душан
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења различитих
идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз креативну
сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање знања
о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције, према
задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. Степановић М. Зоран
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења различитих
идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз креативну
сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање знања
о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције, према
задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. Марчетић Н. Драган
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз
креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање
знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. мр Ћуковић Игњатовић Д. Наташа
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз
креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање
знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. мр Судимац С. Будимир
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз
креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање
знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : в.проф. др Ивановић Шекуларац А. Јелена
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин,
уважавајући сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је
нужно усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада
има за циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за
синхронизацију естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном
пројекту кроз креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова
унутрашњег комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, стицање знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет,
Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 0

Вежбе: 0

Други облици наставе: 7

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. др Рајчић Н. Александар
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз
креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање
знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. др Чикић Товаровић Љ. Јасна
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин,
уважавајући сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је
нужно усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада
има за циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за
синхронизацију естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном
пројекту кроз креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова
унутрашњег комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, стицање знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет,
Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 0

Вежбе: 0

Други облици наставе: 7

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : в.проф. др Шекуларац Д. Ненад
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз
креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање
знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. др Текић М. Жикица
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз
креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање
знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 0
Вежбе: 0
Други облици
Студијски истраживачки рад: /
наставе: 7

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : проф. др Глишић Т. Милан
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин,
уважавајући сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је
нужно усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада
има за циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за
синхронизацију естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном
пројекту кроз креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова
унутрашњег комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, стицање знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет,
Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 0

Вежбе: 0

Други облици наставе: 7

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03а - AT; Развој пројекта
Наставник : проф. др Несторовић С. Миодраг
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин, уважавајући
сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је нужно
усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада има за
циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за синхронизацију
естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном пројекту кроз
креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова унутрашњег
комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, - стицање
знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет, Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 0

Вежбе: 0

Други облици
наставе: 7

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03a - AT; Развој пројекта
Наставник : доц. др Окрајнов Бајић Д. Ружа
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 9
Услов: просечна оцена у току досадашњег школовања
Циљ предмета
Циљ наставе је да се студенти упознају са целовитим процесом пројектовања зграда, почевши од фазе идејног решења,
преко разраде карактеристичних детања, до фазе главног архитектонског пројекта, укључујићи и елементе пројекта
конструкције. У том процесу, студенти се упознају потребним садржајем техничке документације, као и са релевантном
регулативом из домена архитектонског пројектовања и грађења, сагледавајући утицај који она има на сам процес
пројектовања. Студенти кроз израду пројекта унапређују стечена знања која примењују на синтетички начин,
уважавајући сву комплексност струке. Задатак представља симулацију целокупног пројектантског процеса у којем је
нужно усаглашавање различитих захтева приликом решавања одређеног архитектонског проблема. Овакав процес рада
има за циљ суочавање студената са нужношћу и захтевима тимског рада током којег долази до размене и унапређења
различитих идеја и концепата међу студентима у тиму.

Исход предмета
Општи исходи: - интегрисање стечених знања из домена материјализације и техника грађења; - стицање способности за
синхронизацију естетских и техничких захтева у процесу архитектонског пројектовања; - развијање способности за рад на главном
пројекту кроз креативну сарадњу са свим учесницима у процесу пројектовања зграда, чиме се ствара основ за квалитетан рад у пракси.
Посебни исходи: - разумевање процеса пројектовања конструктивног склопа, - стицање знања о логици успостављања конструктивног
склопа у контексту механичког понашања кострукције, као и о методама анализе механичког понашања конструкције у функцији
оптимизације облика склопа и облика и димензија конструктивних елемената, - стицање знања о пројектовању и интегрисању
инсталационих система, - стицање знања о проблемима физике зграда, као и функције објекта у циљу обезбеђивања услова
унутрашњег комфора и заштите од неповољних климатских услова, - развијање способности за пројектовање архитектонских детаља, стицање знања о свим елементима техничке документације које претходе реализацији пројекта.
Током свих фаза израде пројекта општи критеријуми оцењивања су: самосталност и систематичност, повезивање и имплементација
теоријских знања у пројектантски процес, естетски и технички квалитети пројекта и презентације.

Садржај предмета
Практична настава
Настава се одвија кроз вежбе, током којих се израђује архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта конструкције,
према задатом програму, на конкретној локацији. У студију раде наставници и сарадници из области архитектонских конструкција и
архитектонског конструктерства, које чине тематски оквир задатка.
На основу постављеног пројектног задатка и програма израђује се архитектонско-урбанистички пројекат, са елементима пројекта
конструкције, кроз истраживања и упоредне анализе различитих просторно-функционалних, обликовних и техничких решења.
Посебан акценат се даје пројектовању конструкције и архитектонском детаљу.
Поступак израде архитектонско-урбанистичког пројекта подразумева и примену различитих метода презентације и визуелизације.

Литература
Addis Bill, Creativity and Innovation – the Structural Engineer’s Contribution to Design, Architectural Press, 2001.
Ивковић, В, Вишеспратне скелетне зграде – конструктивни склопови и елементи, Архитектонски факултет,
Београд.
Curtis W. Fentress, Civic Building, Wiley-academy, London, 2002.
Мартин Митаг, Грађевинске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 2000.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 0

Вежбе: 0

Други облици наставе: 7

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања у оквиру студија уз активно учешће студената, вежбе и консултације.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

15+30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
5

Табела 5.2 Спецификација предмета
Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -01
Наставник : в.проф. Дејан Д. Милетић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -02
Наставник : в.проф. Иван В. рашковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -03
Наставник : доц. мр Александар Ч. Виденовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -04
Наставник : доц. Небојша С. Фотирић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -05
Наставник : доц. Ђорђе В. Стојановић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -06
Наставник : доц. Весна П. Цагић-Милошевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -07
Наставник : доц. Игор Ж. Рајковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -08
Наставник : в.проф. Александру Ј. Вуја
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -09
Наставник : в.проф. Милан А. Ђурић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -10
Наставник : доц. Иван Ј. Куцина
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 03б - ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ -11
Наставник : доц. др. Милан Д. Максимовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 4
Услов: /
Циљ предмета
Предмет има за циљ да студентима омогући даље усавршавање из области становања. Након теоретских предавања из
становања и студијског рада у претходном семестру из области породичног становања и прелазних облика становања,
на овом предмету се кроз серијал предавања и рад у студију, студенти упознају са проблематиком вишепородичног
становања. Кроз наменска предавања у вези са специфичностима овог вида становања, као и кроз израду пројекта, на
конкретној локацији, студенти се упознају са предностима и ограничењима вишепородичног становања. Рад у студију,
серија дискусија, као и студије случаја, а све то у складу са контекстом, пружају могућност студентима да формирау
савремени архитектонски став о теми и савладавају вештине неопходне за креирање идејног пројекта вишепородичног
објекта.

Исход предмета
Студенти стичу знања која им омогућавају актуелан, стручан и одржив приступ пројектовању објекта вишепородичне
стамбене намене, у духу савременог начина живота и савремене архитектуре, чиме се оспособљавају за савладавање
комплексне пројектантске проблематике овакве врсте објеката и креирање простора достојног модерног човека.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава је усмерена у правцу сагледавања историјског, друштвеног, економског и социјалног аспекта
феноменологије вишепородичног становања. Тежиште материје је на нивоу физичког, психолошког и употребног
поимања простора, са једне стране, док са друге стране дефинише улогу архитекте у настајању овакве врсте објеката, у
смислу појавности, одрживости, стручности и актуелности.
Практична настава: Други облици наставе
Практична настава одвија се у студију, где се у директном раду на конкретној локацији пројектује објекат
вишепородичног становања. У корелацији са контекстом студенти усавршавају вештине формирања концепта који
након тога, кроз даљу разраду, доводе до нивоа идејног пројекта са свим потребним функционалним и естетским
карактеристикама, али и елементима неопходним за презентовање архитектонског објекта са вишепородичном
стамбеном наменом.

Литература
Владимир Лојаница, Становање – тематске целине, Архитектонкски факултет, Београд, 2013
Остала литература специфицирана се у складу конкретном темом пројекта из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: / Вежбе: / Други облици наставе: 4
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак. обавезно одвијају кроз
комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа
случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
пројектни елаборат

поена
10
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ПРИВАТНО И ЈАВНО У СТАМБЕНОЈ АРХИТЕКТУРИ АНТИКЕ И СРЕДЊЕГ ВЕКА
Наставник : доц. др Гордана Д. Милошевић-Јевтић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Овом тематском целином предвиђено је упознавање студената са дефинисањем појмова стамбене архитектуре у
античком периоду и средњем веку. Стил, форма, примењена конструкција и техника градње и систематизација грађа о
типовима конструкције, заступљености градива и градитељског материјала у касној антици у региону, са посебним
акцентом на монолитни и скелетни начин градње и примењене типове конструкционих склопова. Средњовековна кућа
и успостављање концепта грађанина-домаћин. Трансформација приватног и јавног у контексту ранохришћанског двора.
Епископски двор као нови центар моћи.

Исход предмета
После сваке хронолошки обрађене целине предвиђени су мањи колоквијуми (укупно 4) у којима студенти анализирају
одређене облике стамбене архитектуре из прошлости. Очекује се да студенти након положеног испита владају знањима
из области историје и развоја стамбене архитектуре и поделе простора на јавно и приватно. Стечена специфична знања
у области античке и средњовековне стамбене архитектуре била би од непосредне користи за разумевање потреба у
пројектовању стамбене архитектуре.заснованим на савременим потребама градског и сеоског становништва.

Садржај предмета
Теоријска настава
Хеленизација у уметности и архитектури, започета у другом веку пре наше ере, постаје основни оквир приватног и јавног
живота у Римском царству. Социјална и историјска разноликост у организацији куће на истоку и западу сублимира
јединствен развојни тип стамбене архитектуре Римске империје-домус. Овакав став и начин живота доводи до
стварања интернационалне римске куће која суверено влада својим изгледом и организацијом на читавом простору
Римске империје. Појам вила и палата – функција, изглед и трансформација. Током позне антике долази до
трансформације односа јавно и приватно, а виле и палате постају место које више личи на приватизовани форум.
Античка традиција стамбене архитектуре на Истоку, кроз византијску кућу, и њено преобликовање конструкције и
простора у градску исламску кућу. Стамбена архитектура феудалног Запада и организовање јавног и приватног у
једнопросторним и вишепросторним кућама. Домаћин у средњем веку и прилагођавање куће бондручном скелетном
систему градње. Феудалац и утврђена палата- бург и диференцирање јавног и приватног. Сакрализација стамбеног
простора у манстирима и епископским дворовима. Епископски двор као нови центар моћи. Утицаји античке и
средњовековне куће на стамбену архитектуру ренесансе и барока.

Литература
Г. Милошевић, Становање у средњовековној Србији, Београд 1977.
П. Вен и др., Од Римског царства до 1000. године, У: Историја приватног живота 1 (ед. Ф. Аријес, Ж. Диби), Београд, 2000, Clio.
Д. Бартелеми и др., Од феудалне Европе до ренесансе, У: Историја приватног живота 2 (ед. Ф. Аријес, Ж. Диби), Београд 2001, Clio.
J. C. Anderson, Roman Architecture and Society, The Johns Hopkins University Press Baltimore and London, 1977.
L. Breje, Vizantijska civilizacija, Beograd 1976

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Упознавање студената кроз предавања са савременом методологијом проучавања античког и средњовековног
стамебног фундуса на простору некадашњег римског Царства. Свако предавање укључује више видова наставе; анализа
случаја, интерактивна комуникација и усмерена тематска дискусија, у циљу побуђивање личних интересовања
студената, свладавања и повезивање са савременим стандардима становања. Интегрални део наставе су и редовне
консултације са студентима у вези полагања испита, као и упознавање са основном и проширеном литературом.
Консултације везане за израду завршног рада

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
40
10

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ЗАШТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКОГ НАСЛЕЂА
Наставник : в.проф. др Мирјана З. Ротер-Благојевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Упознавање са основним циљевима, принципима, методама и савременим примерима интегративне заштите, обнове и
ревитализације градитељског наслеђа у свету и код нас ради стицања базичних знања из области очувања културне
баштине и архитектонског обликовања у заштићеним просторима. Познавање основних елемената закона о културним
добрима и међународних препорука и повеља.

Исход предмета
Познавање основних принципа, законске регулативе, вредновања, метода заштите и савременог коришћења
градитељског наслеђа као предуслова за будуће решавања проблема заштите и ревитализације историјских грађевина и
простора. Знања су неопходна за квалитетно решавање проблема заштите и ревитализације приликом рада на
пројектима на вишим нивоима студија и у будућој пракси.

Садржај предмета
Теоријска настава
Историјски развој заштите градитељског наслеђа код нас и у свету, савремене норме, препоруке и повеље.
Валоризација и споменичка својства. Принципи и методе техничке заштите градитељског наслеђа. Циљеви и принципи
ревитализације градитељског наслеђа. Могућности ревитализације и савремени приступи обнови историјских
грађевина и простора. Презентација и савремено коришћење заштићених грађевина и амбијената. Регенерација и
обнова различитих врста наслеђа - урбана градска језгра, стамбена архитектура, индустријско наслеђа и сл.
Практична настава
Посета заштићених подручја, консултације са студентима, упознавање с литературом, праћење рада студената кроз
колоквијуме и презентације резултата истраживања.

Литература
Ненадовић, С. Заштита градитељског наслеђа, Архитектонски факултет, Београд, 1980.
Нешковић, Ј. Ревитализација споменика културе, Архитектонски факултет, Београд, 1986.
Венецијанска декларација INTBAU - за очување споменика културе и целина у 21-ом веку, у: Инфо – урбанистички завод
Београда, бр. 20 (2007), стр. 32-34.
Јокилето, Ј. Конзервација између праксе и теорије, у: Гласник ДКС, бр. 27 (2003), стр. 9 – 14.
Стовел, Х. Културни пејзажи: нови приступ очувању културног наслеђа, у: Гласник ДКС, бр. 27 (2003) стр. 14 – 19.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања ex-catedra према тематским јединицама. Дискусије и упућивање студената у истраживачки рад везан за
прикупљање података на терену, у архивама, анализу и израду студије случаја према избору. Екскурзије и посете
заштићених локалитета, редовне консултације са студентима у вези израде колоквијума и писменог и усменог испитасеместралног рада и његове одбране, као и упознавање са основном и специфичном литературом.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
40
10

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА 1- Становање на селу
Наставник : проф. др Милорад Б. Рибар
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и пројектовања
приватних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди способности студената у
савладавању урбанистичких и архитектонских потреба стамбених и радних садржаја у сеоским амбијентима, имајући у
виду специфичност различитих окружења и просторних ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу
пројектовању у ареалним контекстима

Исход предмета
Рурална територија, организација, типологија насеља, зоне, карактеристике становања уз рад на селу, принципи
пројектовања нових и реконструкције постојећих сеоских дворишта. Нагласак представља инсистирање да студенти
третирају реални простор, пројектују на конкретним моделима и у стварним ситуацијама

Садржај предмета
Теоријска настава
01 Уводно предавање, Упознавање студената са циљевима, садржајем и методима наставе на изборном предмету,
принципима и критеријумима вредновања њиховог рада. 02 Руралне територије Руралне територије. 03 Руралне
територије Зоне и карактеристике насеља. 04 Сеоска насеља Сеоско двориште, као основни чинилац насеља.
Традиција. 05 Сеоска насеља Конкретан пројектантски задатак из претходно изучене материје. 06 Сеоско двориште
Почетак рада на конкретном пројекту. Концепт и пројектни програм. 07 1. Колоквијум: Колоквијум се ради у школи,
завршава код куће и предаје на почетку следећег часа. 08 Архитектонски концепт пројектног решења Разрада концепта,
радни модел, усвајање генералног решења. Појашњења и дискусија о семинарском раду. 09 Просторно функционална
организација Просторна организација дворишта. Стамбени и економски садржаји. Консултације у вези семинарског
рада. 10 Просторно функционална организација Разрада решења, материјализација, обликовање. Предаја семинарског
рада. 11 Анализа примера Презентација примера и дискусија о појединачним радовима. 12 Завршни рад Синтеза
стечених знања, интерполација квалитетних решења колоквијума у завршни рад, корекције елемената пројекта. 13 2.
Колоквијум: Конкретан пројектантски задатак везан за тему индивидуалних пројеката. Колоквијум се ради у школи,
завршава код куће и предаје на почетку следећег часа. 14 Завршни рад Завршне консултације око пројекта и договор
око финализације рада.

Литература
Симоновић Р. Ђорђе, Рибар Б. Милорад. Уређење сеоских територија и насеља. Београд: ИБИ-Инжењеринг и
пројектовање Симовић Ђ.
Сеоски стан. Архитектонски факултет, Београд.
Симоновић Ђ. Системи сеоских насеља у ужој Србији. ИАУС, Београд
Којић Б. Симоновић Ђ. Сеоска насеља Србије. ИИЦС Београд.
Каниц Ф. Србија - земља и становништво. Српска књижевна задруга, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Комбинација више разноврсних облика рада: предавања, презентације, дискусија, анализе случајева, семинарски рад,
индивидуални и евентуално групни пројектни задаци.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
5
10+10=20

писмени испит
усмени испт
..........

поена
55
10

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ПРОЈЕКАТ МОБИЛНИХ УМЕТНИЧКИХ РЕЗИДЕНЦИЈА
Наставник : в.проф.мр Милорад Ј. Младеновић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти архитектуре оспособе за истраживачки поступак и пројектантску реализацију
минималних објеката мобилних уметничких резиденција које би у одређеним фиктивним околностима могле да пруже
услове за боравак и рад уметника на различитим местима. Циљ предмета подразумева упознавање са основним
стратегијама уметничког деловања данас, са условима који су потребни или могући за такав рад, као и са могућом
улогом архитеката у том пољу деловања. Најшири циљ предмета јесте интеграција уметничког и архитектонског
деловања кроз јединствен уметнички пројекат који се позиционира у локалном или ширем социјалном простору као
активан и препознатљив.

Исход предмета
Исход предмета подразумева реализацију појединачног пројекта мобилне уметничке резиденције као и концептуални
групни пројекат у оквиру кога се ствара група или кампус мобилних уметничких резиденција у којима је могућ боравак и
рад веће групе уметника и архитеката. Исход предмета треба да буде стечено истраживачко и практично искуство у
реализацији овакве врсте пројектантског задатка у архитектури.

Садржај предмета
Теоријска настава
Теоријска настава спроводи се на бази досадашњих искустава на принципима стратегија уметничког деловања у оквиру
резиденцијалног боравка и рада уметника и архитеката код нас и у свету као и на бази формалних архитектонских
услова за такав боравак и рад. Посебан акценат у теоријској настави стављен је на савремене могућности уметничког и
архитектонског деловања у оквиру оваквог облика уметничког и архитектонског поступања.
На предмету ће учествовати више предавача и сарадника по позиву који ће помоћи у реализацији програма.
Практична настава:Вежбе
У оквиру практичног рада студенти истражују појединачне и групне могућности обликовања мобилних уметничких
резиденција кроз конципирање и пројектовање садржаја такве форме. У практичном раду се инсистира на
могућностима реализације стратегијских концепата који су теоријски промишљани као и на реализацији што
минималнијег и функционалнијег мобилног резиденцијалног простора како код сваког појединачног студента тако и на
заједничком пројекту читаве групе

Литература
Литература специфицирана се у складу конкретном темом истраживања из табеле 10.3 и 10.4 и других извора.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1 Вежбе: 1 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се реализује кроз почетна и уводна предавања која постављају оквир који омогућавају савремене уметничке
стратегије резиденцијалног боравка и рада уметника и архитеката као и оквир пројектантске реализације одређеног
усвојеног концепта. Поступно се, током семестра тежиште рада повећава ка конципирању и пројектантској реализацији.
У оквиру програма дефинише се огледно подручје на коме је могућ боравак групе и рад на заједничком пројекту за
реализацију у конкретним условима а који може омогућити мобилност групе.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: УВОД У НОВЕ МЕДИЈЕ
Наставник : в.проф. др Мариела М. Цветић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са концептом и идејом нових медија као постмедија или метамедија
који користе старе медије као свој основни материјал.

Исход предмета
Студенти стичу знање за разумевање, препознавање и валоризовање уметничких радова реализованих у "новим
медијима" као и вештине у њиховој реализацији.

Садржај предмета
Теоријска настава
Садржај наставе чине уводна теоријска проучавања нових медија и њихов историјат праћен на изабраним примерима.
Практична настава:Вежбе
На вежбама и истраживачком раду студенти конципирају пројекат који се заснива на идеји нових медија где се
уметнички рад више не заснива на усавршавању уметничке форме, већ на бављењу контекстима у којима се оно (дело)
појављује.

Литература
Манович, Лев, Метамедији, Центар за савремену уметност Београд, Београд, 2001
Rush, Michael, New Media in Art, Thames and Hudson, 2003
Šuvaković, Miško, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, 2005.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: 1

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз почетна предавања еx катхедра која прелазе у дискусије, анализе и дијалоге. Предвиђена је и
пројекција филмова који отварају дебату о истраживаном проблему. Након индивидуалног рада студенти и наставник
заједно анализирају радове. После завршених радова предвиђена је изложба.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
30

завршни елаборат
усмени испт
..........

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ИНТЕГРИСАНО МОДЕЛИРАЊЕ АРХИТЕКТОНСКИХ ОБЈЕКАТА
Наставник : доц. др Мирјана С. Деветаковић Радојевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Базично познавање енглеског језика, као и поседовање одговарајућег рачунара на који је могуће инсталирати студентску
верзију изабраног софтвера.

Циљ предмета
Интегрисано моделирање је технологија у којој архитектонска форма, дефинисана као параметарски компјутерски 3Д модел, постаје
основни носилац свих осталих информација о једном архитектонском објекту, кроз цео животни циклус, од фазе концепта,
пројектовања, извођења, експлоатације, до рушења. Интегрисано моделирање је део ширег концепта познатог као БИМ (Building
Information Modeling) у коме поред архитеката учествују инжењери других струка, а 3Д модел архитектонског објекта је централни
документ за комуникацију. Циљ предмета је упознавање студената са основама ове технологије, као и оспособљавање за самосталну
примену интегрисаног моделирања у процесу архитектонског пројектовања.

Исход предмета
На бази савладаног наставног програма овог предмета, студент познаје основну терминологију из области БИМ-а (Building Information
Modeling), као и расположиви софтвер за интегрисано моделирање. Способан је да идентификује и анализира студије случаја примене
БИМ технологије у пројектовању савремених архитектонских објеката и да анализира предности примене ове технологије у процесу
пројектовања. Студент је спреман да самосталоно ради на једноставнијим интегрисаним моделима архитектонских објеката, на
самосталној изради изабраних параметарски дефинисаних компоненти модела, као и да се укључи у активност пројектантских тимова
који заједнички раде на комплекснијим пројектима. Има основу за даље усавршавање и специјализирање у области БИМ-а.

Садржај предмета
Теоријска настава: 1. Основни појмови о интегрисаном моделирању, BIM (Building Information Modeling) | 2. Преглед софтвера за
интегрисано моделирање | 3. Студија случаја примене интегрисаног моделирања у светској пракси | 4. Пример интегрисаног
моделирања у домаћој пракси | 5. Моделирање основних елемената зграде | 6. Моделирање омотача зграде | 7. Фамилије елемената
- опрема и намештај | 8. Контрола приказа интегрисаног модела | 9. Материјали, осветљење, рендеринг | 10. - 14. Рад на
интегрисаном моделу изабраног постојећег архитектонског објекта
Практична настава – Вежбе: 1. Активирање налога у виртуелном окружењу и представљање студената и наставника | 2.
инсталирање студентске верзије изабраног софтвера за интегрисано моделирање (Revit, Autodesk) | 3. Истраживање примера примене
интегрисаног моделирања у светској пракси | 4. Упознавање са интегрисаним моделом Зграде техничких факултета (направљен
школске 2012/13.), | 5. Моделирање основних елемената зграде (Autodesk BIM Curriculum, Unit 1, Lesson 1) | 6. Моделирање омотача
зграде; Зид завесе (Autodesk BIM Curriculum, Unit 1, Lesson 2, Lesson 3) | 7. Креирање фамилије параметарски дефинисаних елемената
(Autodesk BIM Curriculum, Unit 1, Lesson 4) | 8. Контрола приказа интегрисаног модела (Autodesk BIM Curriculum, Unit 1, Lesson 5) | 9.
Материјали, осветљење, рендеринг (Autodesk BIM Curriculum, Unit 1, Lesson 6) | 10. Започињање интегрисаног модела, прављење
копије за сваког корисника и избор фрагмента зграде који ће бити моделиран (зидови, стубови прозори, врата, таванице, подови,
санитарије, степеништа, лифтови, намештај, осветљење, грејна тела...) 11. - 13. Синхронизација и анализа интегрисаног модела | 14.
Визуелизација одабраних фрагмента интегрисаног модела | 15. Финална презентација

Литература
Katz, G: AutoDesk BIM Curriculum, Complete Unit 1 - BIM Modeling Basics, Student Workbook, Autodesk, 2011,
http://bimcurriculum.autodesk.com/unit/unit-1-–-bim-modeling-basics
Revit Architecture 2011 User's Guide, Autodesk 2010, .pdf
AEC (UK) BIM Protocol, UK AEC Standards, September 2012, http://aecuk.files.wordpress.com/2012/09/aecukbimprotocol-v2-0.pdf
Деветаковић, М., Радојевић, М.: Интегрисано моделирање архитектонских објеката – фамилије компоненти специјализованих
произвођача, као део БИМ окружења, Конференција "Инсталације и Архитектура", Зборник радова, стр. 151, Архитектонски факултет
Београд, 2013., http://www.scribd.com/doc/116999561/I-A-2012
Деветаковић, М. (уредник) и група студената: Интегрисано моделирање архитектонских објеката - пример зграде Техничких факултета,
(у припреми, на бази материјала из јесењег и пролећног семестра школске 2012/13.)

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 1

Вежбе: 1

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се изводи кроз комбинацију предавања, вежби и самосталног рада студената ван факултета. Као подршка настави користи се
посебно припремљено виртуелно окружење где студенти публикују своје задатке током семестра, као и финални рад (пример оваквог
окружења може се видети на следећој адреси: http://elearning.amres.ac.rs/moodle/course/view.php?id=177.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
60

писмени испит
усмени испит
завршни рад - постер и елаборат

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1 / English for Architects 1
Наставник : доц. др Гордана M. Вуковић-Николић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Интегрисаним приступом настави развија се језичка способност слушања, читања, говорења и писања, али је примарни
циљ да се аналитички обраде и рационализују разни типови тзв.“описног дискурса“ у текстовима из архитектуре на
енглеском језику.

Исход предмета
Развој вербалних способности у области страног језика струке (енглеског) на текстовима који су дескриптивног
карактера, са темама везаним за конкретни контекст студија архитектуре на Архитектонском факултету БУ.

Садржај предмета
Теоријска настава
У фокусу је функционална апаратура дескриптивних текстова, аутентичних и креираних, системски уређених да тематски
и функционално чине једну целину. Теме су везане за студије архитектуре на Архитектонском факултету БУ. Студенти се
оспособљавају да аналитички рационализују особине организованог скупа дескриптивних текстова и уоче њихове
највазније граматичке и лексичке особине. Очекује се да ће касније бити у стању да у другим предметима енглеског
језика за архитекте (2 и 3) синтетизују овако стечена знања. Практикум који се сваке године иновира као и
мултимедијалне презентације и семинарски радови студената који су ранијих година слушали овај предмет
представљају основу за овај курс.

Литература
Др Гордана Вуковић-Николић: Енглески за архитекте 1, практикум, Архитектонски факултет, Београд, 2012. (добија се на
првом часу предавања)
Гордана Вуковић-Николић: Граматика енглеског језика са везбањима, Виша ПТТ школа, Београд, 1995. (интернет издање
је постављено на страни наставника на сајту факултета)
Гордана Вуковић-Николић: Креативно писање, Круг центар, 2010. (продаја у скриптарници Грађевинског факултета у
Београду)
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: / Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија у простору који је опремљен за аудиовизуелну наставу и исто тако опремљеном кабинету
наставника. Комплетна настава је заснована на текстовима који се презентују у виду мултимедијалних презентација
студената који су претходних година слушали овај предмет и користе се текстови из њихових семинарских радова. Као
костур курса користи се Практикум који сваки студент добија на почетку (бесплатно). Студенти се путем најављених
јединица у Практикуму подстичу да о теми истражују на интернету, дискутују и пишу о њој на часу и код куће, да би то
постепено развијање знања било комплетирано припремом за завршни испит. Комплетна методологија наставе одвија
се по методу који је развио наставник (Портфолио метод, детаљно описан у књизи Креативно писање (Гордана
Вуковић-Николић, Креативно писање, Круг центар, 2010)

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30
40

писмени испит
усмени испт
..........

поена
20
10

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: Урбани маркетинг
Наставник : др Ралевић Б. Миодраг, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ :2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ предмета је пружање знања студентима о савременим техникама урбаног маркетинга и њихово оспособљавање да
исте користе на различитим проблемима и нивоима маркетиншког моделовања развоја насељских система.

Исход предмета
По завршетку наставе из предмета од студента се очекује:
- да схвати маркетиншки приступ у простору (просторно тржште и добра, конкурентност);
- да примењује технике брендирања насеља/региона;
- да користи технике процеса маркетиншког моделовања у свом академском и стручном деловању.

Садржај предмета
Теоријска настава
Блокови предавања:
- I БЛОК - МАРКЕТИНШКИ ПРИСТУП;
- II БЛОК - МЕТОДИ МАРКЕТИНГА;
- III БЛОК - ПОСТУПЦИ МАРКЕТИНГА;
- IV БЛОК - ТЕХНИКЕ „МАРКЕТИРАЊА”;
- V БЛОК - ОПЕРАЦИЈЕ ОСТВАРЕЊА
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Миодраг Ралевић и Новица Аранђеловић (2001), Урбани менаџмент, урбани маркетинг и предузетништво у функцији
развоја урбаних агломерација, Удружење урбаниста Србије, Београд
Љубинко Пушић, (2002), Предузетници и град, Центар за социолошка истраживања, Нови Сад
Дејвид Акер, В. Кумар, Џорџ С. Деј, (2008), Маркетиншко истраживање, Економсли факултет, Београд, 2008
Саша Вељковић, (2006), Маркетинг услуга, Економсли факултет, Београд
Бранко Ракита, (2005), Међународни маркетинг, Економсли факултет, Београд
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1
Вежбе: 1 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада:
- предавање по принципу ex-katedra,
- интерактивни рад на обради наставне материје,
- групни и индивидуални пројекти и парцијалне презентације,
- дебате, округли столови, радионице,
- гостујућа предавања експерата и
- посета институцијама.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
30
30

писмени испит
усмени испт

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: ОТВОРЕНИ ГРАДСКИ ПРОСТОРИ
Наставник : Ђукановић Н. Зоран, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Циљ предмета је да се кроз теоретски и интерактиван рад студент оспособи да повезује теоретска становишта и
практично деловање, примењује савремена стручна схаватања, успоставља аутентичне методе и принципе планирања и
пројектовања отворених градских простора.

Исход предмета
Разумевање елемената, структуре, појавних облика и општег контекста отворених градских простора. Препознавање и
разумевање релација отворених градских простора са просторним, функционалним, друштвеним, економским,
политичким, природно-еколошким и културним контекстом града. Разумевање специфичности и условљености
савременог планирања, обликовања, уређења и опремања отворених градских простора.

Садржај предмета
Теоријска настава
1) Бенефити и потенцијали отворених градских простора: просторно-функционални; друштвени; здравствени;
еколошки; економски. 2) Категорије отворених градских простора: типологије, елементи, структура и мреже;
приватни и заједнички отворени градски простори; отворени градски простори нивоа суседства; отворени градски
простори градског нивоа – јавна инфраструктура града. 4) Савремени приступи планирања, пројектовања уређења
и опремања отворених градских простора: квалитет живота, одрживост, културни идентитет, дизајн за све,
партиципација. 5) Студије случаја.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Woolley, H.; Urban Open Spaces,First published 2003 by Spon Press LOW, Taylor & Francis e-Library, 2005
Francis, M.; Urban Open Space: Designing For User Needs; Washington [etc.] : Island Press : Landscape Architecture
Foundation, 2003;
Ђукановић, З. Живковић Ј.; Јавна уметност и креирање места – студија случаја – Београд, Градска општина Стари град;
Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд; 2008.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1
Вежбе: 1 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
30

писмени испит
усмени испт

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: МОБИЛНОСТ У ГРАДУ
Наставник : мр Радосављевић Б. Урош, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ наставе је упознавање студената са аспектима пројектовања и планирања развоја урбане структуре и
постизања виших нивоа квалитета живота у градским срединама, а у складу са принципима одрживости градских
транспортних система.

Исход предмета
Основна знања које ће студент стећи радом на предмету су:
Разумевање кључних савремених дициплинарних питања везаних за проблематику омогућавања мултимодалности
транспорта и мобилности људи у градским срединама и то кроз преглед основних поставки из области: менаџмента
мобилности и транспорта, паркинг менаџмента, планирања коришћења земљишта у циљу одрживости транспорта,
безбедности и заштите животне средине.
Познавање основних метода менаџмента мобилности, паркинг менаџмента и планирања коришћења земљишта у циљу
одрживости транспорта
Практична знања о принципима урбанистичког пројектовања у складу са захтевима високе мобилности и одрживог
транспорта у граду
Ова знања требало би да студентима повећају компетенцију у решавању проблема урбанистичког пројектовања и
планирања у складу са принципима одрживости транспортних система у граду и вештину да на компетентан начин
сарађују са експертима из области транспорта у интегралном решавању урбаних проблема.

Садржај предмета
Теоријска настава
Основне тематске области из архитектуре и урбанизма које предмет обухвата су:
Апсекти урбанистичког пројектовања у складу са принципима достизања високог квалитета урбане мобилности
Аспекти урбанистичког планирања у складу са принципима одрживости урбаног транспорта
Структура тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати је:
принципи планирања коришћења земљишта у циљу одрживости транспорта - студенти ће се бавити захтевима које одрживост
транспортних система поставља у процесу планирања начина коришћења и намене земљишта.
менаџмент мобилности –студенти ће се бавити захтевима које достизање високог квалитета урбане мобилности у граду поставља
архитектама у процесу урбанистичког планирања и пројектовања
паркинг менаџмент - студенти ће се бавити захтевима које ефикасно управљање паркирање поставља архитектама у процесу
урбанистичког пројектовања и планирања паркинг простора у граду
безбедност и заштита животне средине - студенти ће се бавити инструментима за обезбеђење заштите животне средине коришћењем
алтернативних горива и возила у урбаним срединама у процесу урбанистичког пројектовања и планирања

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад

/
Литература
Woolley, H.; Urban Open Spaces,First published 2003 by Spon Press LOW, Taylor & Francis e-Library, 2005
Francis, M.; Urban Open Space: Designing For User Needs; Washington [etc.]:Island Press: Landscape Architecture Foundation,
2003;
Ђукановић, З. Живковић Ј.; Јавна уметност и креирање места – студија случаја – Београд, Градска општина Стари град;
Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд; 2008.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 1
Вежбе: 1 Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Интерактивна настава

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
30

писмени испит
усмени испт

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ДЕТАЉ У АРХИТЕКТУРИ
Наставник : доц. др Чикић Товаровић Љ. Јасна (руководилац), в. проф. др Ивановић Шекуларац А. Јелена
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Уписан 5. семестар основних академских студија
Циљ предмета
Циљ предмета је упознавање са основним принципима пројектовања архитектонског детаља узимајући у обзир:
функционални, обликовни и естетски аспект, као и логику конструисања веза, специфичности материјализације, али и
посебности везане за технологију градње и реализације објекта, експлоатације и одржавања. Нови трендови у
архитектури и појава нових материјала доноси нова архитектонаска решења и различите приступе у решавању детаља.

Исход предмета
Током наставе на овом предмету студенти стичу нова знања, фокусирајући се на значај добро пројектованог
архитектонског детаља узимајући у обзир да низ добро пројектованих и реализованих архитектонских детаља значајно
утиче на архитектуру и перцепцију објекта као целине.

Садржај предмета
Настава на предмету се ослања на знањима стеченим на Архитектонским конструкцијама 1-4 и проширује новим
специфичним знањима. Различити приспупи пројектовања архитектонских детаља кроз анализу значајног броја примера и
основни принципи решавања су база теоријске наставе на овом предмету. Основне теме које ће бити предмет рада су:
однос пројектанта према архитектонском детаљу, детаљ као део архитектонског концепта; значај детаља за перцепцију
објекта као целине; веза објекта са тереном на нивоу детаља; специфични детаљи фасада; детаљи улаза, надстрешница;
ограде; застори; венци; специфични детањи ентеријера; комбиновање материјала-текстуре, боје, компатибилност;
једноставно- комплексно у решавању детаља и др.

Литература
Thomas Herzog, Roland Krippner, Werner Lang, Facade Construction Manual, Dеtail, ISBN 3-7643-7109-9
Klaus Sedlbauer, Eberhard Schunck, Rainer Barthel, Hartwig Künzel, Flat Roof Construction Manual, Detail, ISBN 978-3-03460658-5
Christian Schittich, Gerald Staib, Dieter Balkow, Matthias Schuler, Werner Sobek, Glass Construction Manual 2nd Ed, Detail,
ISBN 978-3-7643-8122-6
Julius Natterer, Wolfgang Winter, Thomas Herzog, Roland Schweitzer and Michael Volz, Timber Construction Manual, Detail,
ISBN 978-3-7643-7025-1
Часопис Detail
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 2
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања еx-катедра, анализа случајева, интерактивни облици наставе, активно учешће у дискусијама, рад
на изради семинарских радова и графичких прилога.
Оцена знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе
поена
Завршни испит
поена
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

50
20

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије/Интегрисане акaдемске студије
Назив предмета: ЕКОЛОШКИ АСПЕКТИ ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА
Наставник : доц. мр Ћуковић Игњатовић Д. Наташа
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са еколошким аспектима савремена архитектонске теорије и праксе.

Исход предмета
Оспособљавање студената да кроз интегративни приступ архитектонском пројектовању сагледавају шири контекст и
еколошке импликације одлука у свим фазама пројекта - од концепцијског решења до реализације.

Садржај предмета
Теоријска настава
Еколошка питања у контексту савремене архитектонске теорије и праксе. Основни теоријски модели; Cradle to Cradle
(C2C), оцена животног циклуса (LCA), сертификациони системи итд. Сагледавање развоја и манифестација теоријских
поставки кроз реализоване објекте савремене архитектуре.

Литература
Скрипта (дистрибуира се студентима током семестра)
Зборник текстова и извода из релевантне регулативе (дистрибуира се студентима током семестра)
A Green Vitruvius, V. Brophy and J.O. Lewis, Earthscan 2011.
Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things, M. Braungart, W. McDonough, North Point Press 2002.
A Life Cycle Approach to Buildings, H. Koning et al., Detail Green Books, 2010.
Остали часови
Број часова активне наставе
Предавања: 2 Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /
Методе извођења наставе
Настава се реализује кроз комбинацију разноврсних облика рада, као што су предавања ex-cathedra, интерактивни облици
наставе, анализа случајева, мањи истраживачки пројекти, презентације, семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
25
25

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
40

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ЕЛЕМЕНТИ АРМИРАНО БЕТОНСКИХ КОНСТРУКЦИЈА
Наставник : доц. др. Окрајнов-Бајић Д. Ружа, дипл.инж.грађ.
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов: Механика и отпорност материјала, Принципи конструисања архитектонских објеката, Пројактовање и прорачун
конструкција 1

Циљ предмета
Циљ овог курса је темељније упознавање студената са могућностима примене армираног бетона у савременим
архитектонским објектима, кроз упознавање са правилима пројектовања и прорачуна појединих елемената
армиранобетонских конструкција.

Исход предмета
Кроз циклус предавања студенти се упознају са елементима конструкција који се обично изводе у армираном бетону.
Детаљније се проучавају обликовање и конструисање, прорачун и димензионисање, коначно детаљи армирања и
извођења појединих армиранобетонских елемената конструкција.

Садржај предмета
Теоријска настава
Гредни носачи, Оквирни носачи, решеткасти носачи, комбиновани линијски системи, правоугаоне плоче оптерећене у
једном правцу, крстасто армиране плоче и континуалнкрстасто армиране плоче, плоче ослоњене на стубове, а.б.
Зидови, а.б. степеништа, ребрасте и ситноребрасте конструкције, ЛМТ таваница, Гредни носачи оптерећени торзијом
Практична настава
Прорачун и димензионисање континалне крстасто армиране међуспратне конструкције (плоче и подвлаке),
Димензионисање ребрасте или ситноребрасте конструкције , Димензионисање а.б рама

Литература
Ж.Радосављевић, Д. Бајић: АРМИРАНИ БЕТОН 3, Грађевинска књига, Београд, 1996.
Практикум за вежбе из Бетонских конструкција на Архитектонском факултету, група аутора
Практикум за вежбе на предмету Елементи а.б. Конструкција
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
У току наставе одржавају се предавања ех – катедра и вежбе на којима се приказују поједини бројни примери. Два пута
у току семестра на колоквијуму проверава се ниво усвојеног теоретског градива. Сваки колоквијум је тест са 10 питања.
Студенти код куће раде, а на вежбама и консултацијама предају своје задатке. На крају курса тачни, примљени задаци (
укупно 4 целине задатака ) чине студентски елаборат.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
20

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
70

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: ОГЛЕДИ ИЗ КОНСТРУКЦИЈА
Наставник : проф. др Глишић Т. Милан
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ наставе је да студенти науче принципе конструисања и прорачуна великих распона кровних конструкција
спортских, изложбених и остали јавних садржаја. У поступку наставе студенти треба да савладају основе логике формирања
конструктивног концепта и преношења сила код конструкција великих распона.

Исход предмета
У оквиру овог предмета студенти стичу знања која им омогућују да схвате логику формирања конструктивног концепта и
преношења сила код конструкција великих распона.

Садржај предмета
Теоријска настава
Основни појмови и принципи пројектовања кровова великих распона.
Анализа токова сила у поједином конструктивним решењима.
Принципи прорачуна методом коначних елемената. Упознавање са компујтерским програмима за анализу методом
коначних елемената.
Током реализације наставе у оквиру овог предмета извршиће се и пројектовање и прорачун варијанте кровне конструкције
над основом димензија око 2500 метара квадратних са ослонцима само по контури основе.

Литература
Слободан Ромић, Армирано бетонске конструкције, Грађевинска књига, Београд, 1985.
Војислав Кујунџић, Жикица Текић, Саша Ђорђевић, Савремени системи дрвених конструкција, Орион арт, Београд,
2004.
Војислав Кујунџић, Драгослав Тошић, Металне и дрвене конструкције, Грађевинска књига, Београд 1991.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Предавања еx-катедра
Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
60

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије
Назив предмета: СТРУКТУРАЛНЕ ФОРМЕ
Наставник : доц. др Текић М. Жикица, дипл. инж. арх.
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Упознавање студената са концептима и фундаменталним принципима у основи конструктивног обликовања. Циљ предмата
је помагање студентима да разумеју неке од геометријско-структуралних релација које је могуће користити при
конципирању архитектонских структура. Такође, предмет има за циљ да укаже студентима да је структура интегрисани део
архитектуре и да је њено познавање основ за разумевање како механичких тако и концептуалних аспеката инхерентних
уметности грађења. Иако је структурална форма условњена конструктивним захтевима, предметом се афирмише приступ у
коме конструкцију не треба схватити као ограничавајући аспект, у коме се интегришу склопови елемента са pattern-има,
пропорцијама, размером, а који су повезани са есенцијалним аспектима архитектонског дизајна: формалном и просторном
композицијом и координацијом. Структурална форма је архитекронска форма, матеметички заснована, ефикасна,
економична и естетски прихватљива. Наведени циљ биће реализован моделским испитивањима што ће омогућити
формална истраживања, симулацију, егзактну комуникацију идеја, визуализацију, презентацију и продукцију структуралних
форми.

Исход предмета
Очекује се да студенти развију нову област компетенције у погледу методологије пројектовања конструкције; стекну знања
о геометријским и конструктивним принципима који су у основи архитектонског обликовања; оспособљавају се да
кретаивно прилазе проблему као и да предлажу форме објеката или других структура. Студент стиче следеће опште и
предметно специфичне способности: оспособљава се за исправно сагледавање елемената који формирају архитектонски
простор; оспособљава се да разуме процедуре и помири дивергентне факторе у процесу креирања структура које
задовољавају естетске и техничке захтеве; способност генерисања структура применом адекватних компјутерских софтвера;
учи да решава конкретне проблеме уз употребу научних метода и поступака и да интегрише стечена знања из различитих
области у циљу примене истих у контексту архитектонске струке.

Садржај предмета
Теоријска настава
Мапирање и трансформације. Теорија група. Симетрија. Групе симетрија у равни. Симетрија у минералогији,
кристалографији, морфологији биљака и животиња, појам аутоморфних група, ротације, рефлексије, транслације.
Модуларна координација, простори и форме. Пропорција. Теселације.
Практична настава
Рад на индивидуалним или групним задацима.

Литература
Ђ. Злоковић. КООРДНИРАНИ СИСТЕМИ КОНСТРУКЦИЈА, Грађевинска књига, Београд 1969.
F. Moussavi, D. Lopez, G. Ambrose, B. Fortunato, R. R. Ludwig, A. Schricker. THE FUNCTION OF FORM. Actar and Harvard
Graduate School of Design, 2009.
H. Pottman, A. Asperl, M. Hofer, A. Kilian. ARCHITECTURAL GEOMETRY. Bently Institute Press, 2007.
AD Vol 79 No 6. PATTERNS OF ARCHITECTURE. Guest-Edited by M. Garcia. Londom: Wiley-Academy. Nov./Dec. 2009.
F. D. K. Ching, B. S. Onouye, D. Zuberbuhler. BUILDING STRUCTURES: PATTERNS, SYSTEMS AND DESIGN. Wiley, 2009.
Остали
Број часова активне наставе
часови
Предавања: 2
Вежбе: /
Други облици наставе: /
Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се одвија кроз предавања еx-катедра и консултације везане за израду индивидуални или групних задатака.
Подразумева се активно учешће студената у реализацији наставног програма.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура / Интегрисане основне и мастер акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије / Интегрисане академске студије / Мастер академске
студије
Назив предмета: ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА
Наставник : доц. Игњатовић М. Душан
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 2
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је упознавање студената са концептом ”зелене архитектуре” као теоријском, пројектантскотехнолошком приступу архитектонском пројектовању.

Исход предмета
Развијање критичког става по питању односа архитектуре, енергије, технологије и материјализације архитектонских
објеката.

Садржај предмета
Теоријска настава
Концепт зелене зграде (историјски и савремене тенденције). Анализа и утицаји окружења. Принципи, технолошка
решења, материјали и производи, симулационе методе, сертификација.

Литература
Биоклиматско планирање и пројектовање - урбанистички параметри, М. Јовановић поповић и др.
Биоклиматска архитектура, М. Пуцар, ИАУС 2006.
Green Architecture, Ј. Wines, Taschen 2000
Solar Energy in Architecture and Urban Planning, T. Herzog (ed.), Prestel 1996.
Solar architecture: Strategies, Visions, Concepts, C. Shittich (ed.), Birkhauser 2003.
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: 2

Вежбе: /

Други облици наставе: /

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења нставе
Настава се реализује кроз комбинацију разноврсних облика рада, као што су предавања ex-cathedra, анализе примера,
истраживачки пројекти, презентације студената.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
20
30

писмени испит
усмени испт
семинарски рад

поена
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 01
Наставник : проф. Бранислав Б. Митровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 02
Наставник : проф. др. Милорад Б. Рибар
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 03
Наставник : проф. Михаило Б. Тимотијевић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 04
Наставник : проф. Миодраг М. Мирковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 05
Наставник : проф. Зоран М. Лазовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 06
Наставник : в.проф. др Ружица Ђ. Божовић Стаменовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 07
Наставник : в.проф. др Драгана М. Васиљевић Томић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 08
Наставник : в.проф. Владимир М. Лојаница
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 09
Наставник : в.проф. Дејан Р. Mиљковић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 10
Наставник : в.проф. мр Милан М. Вујовић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 11
Наставник : в.проф. Борислав А. Петровић
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми : Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО ПРОЈЕКАТ 04 - СИНТЕЗА: КА ОДРЖИВОМ ГРАДУ -12
Наставник : др Ваништа Лазаревић Ј. Ева, редовни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Синтеза усвојених теоријских и стручних знања из области урбанизма и архитектуре у процесу креирања одрживих
просторних решења за мање градске просторе и урбане проблеме различитих нивоа сложености.

Исход предмета
Савладавање метода и техника процеса израде одрживих урбанистичко-архитектонских решења. Упознавање са
различитим типовима развојних окружења и избором кључних карактеристика од значаја за формулисање могућих
одговора у домену струке. Овладавање методологијом процеса креирања одрживих решења у урбаном окружењу.

Садржај предмета
Теоријска настава
Сложеност урбаног развоја и процеса формулисања решења развојних проблема, развојни контекст и развојна
(просторна) решења. Различити модалитети деловања архитеката у процесу креирања и реализације простора/них
решења.
Условљености развојног контекста, типа проблема и избора интервениције у домену струке. Карактеристике одрживих
просторних решења (критеријуми/ индикатори одрживости). Методологија израде одрживих просторних решења.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа и вредновање предметног подручја. Генерисање закључака и дефинисање процеса креирања израде решења.
Избор, интерпретација, дискусија и критика примера добре праксе примерених конкретном подручју.Генерисање
закључака и њихово транспоновање.
Формулисање одрживих урбанистичко-архитектонских решења за различите просторне нивое / временске хоризонте /
развојне контексте / сценарије
Формулисање инструмената за реализацију решења.

Литература
релевантна за тему семестралног рада
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се изводи комбинацијом предавања еx-катедра, интерактивних облика наставе, радом на индивидуалним и
групним пројектима, презентацијама и радионицама. Настава се одвија у три наставна блока: истраживање, разрада
решења и евалуација постигнутих резултата (радионице).

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт

поена
40
10

Студијски програм/студијски програми : Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО ПРОЈЕКАТ 04 - СИНТЕЗА: КА ОДРЖИВОМ ГРАДУ -13
Наставник : др Ступар Б. Александра, ванредни професор
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Синтеза усвојених теоријских и стручних знања из области урбанизма и архитектуре у процесу креирања одрживих
просторних решења за мање градске просторе и урбане проблеме различитих нивоа сложености.

Исход предмета
Савладавање метода и техника процеса израде одрживих урбанистичко-архитектонских решења. Упознавање са
различитим типовима развојних окружења и избором кључних карактеристика од значаја за формулисање могућих
одговора у домену струке. Овладавање методологијом процеса креирања одрживих решења у урбаном окружењу.

Садржај предмета
Теоријска настава
Сложеност урбаног развоја и процеса формулисања решења развојних проблема, развојни контекст и развојна
(просторна) решења. Различити модалитети деловања архитеката у процесу креирања и реализације простора/них
решења.
Условљености развојног контекста, типа проблема и избора интервениције у домену струке. Карактеристике одрживих
просторних решења (критеријуми/ индикатори одрживости). Методологија израде одрживих просторних решења.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа и вредновање предметног подручја. Генерисање закључака и дефинисање процеса креирања израде решења.
Избор, интерпретација, дискусија и критика примера добре праксе примерених конкретном подручју.Генерисање
закључака и њихово транспоновање.
Формулисање одрживих урбанистичко-архитектонских решења за различите просторне нивое / временске хоризонте /
развојне контексте / сценарије
Формулисање инструмената за реализацију решења.

Литература
релевантна за тему семестралног рада
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се изводи комбинацијом предавања еx-катедра, интерактивних облика наставе, радом на индивидуалним и
групним пројектима, презентацијама и радионицама. Настава се одвија у три наставна блока: истраживање, разрада
решења и евалуација постигнутих резултата (радионице).

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт

поена
40
10

Студијски програм/студијски програми : Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО ПРОЈЕКАТ 04 - СИНТЕЗА: КА ОДРЖИВОМ ГРАДУ -14
Наставник : мр Радосављевић Б. Урош, доцент
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Синтеза усвојених теоријских и стручних знања из области урбанизма и архитектуре у процесу креирања одрживих
просторних решења за мање градске просторе и урбане проблеме различитих нивоа сложености.

Исход предмета
Савладавање метода и техника процеса израде одрживих урбанистичко-архитектонских решења. Упознавање са
различитим типовима развојних окружења и избором кључних карактеристика од значаја за формулисање могућих
одговора у домену струке. Овладавање методологијом процеса креирања одрживих решења у урбаном окружењу.

Садржај предмета
Теоријска настава
Сложеност урбаног развоја и процеса формулисања решења развојних проблема, развојни контекст и развојна
(просторна) решења. Различити модалитети деловања архитеката у процесу креирања и реализације простора/них
решења.
Условљености развојног контекста, типа проблема и избора интервениције у домену струке. Карактеристике одрживих
просторних решења (критеријуми/ индикатори одрживости). Методологија израде одрживих просторних решења.
Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки рад
Анализа и вредновање предметног подручја. Генерисање закључака и дефинисање процеса креирања израде решења.
Избор, интерпретација, дискусија и критика примера добре праксе примерених конкретном подручју.Генерисање
закључака и њихово транспоновање.
Формулисање одрживих урбанистичко-архитектонских решења за различите просторне нивое / временске хоризонте /
развојне контексте / сценарије
Формулисање инструмената за реализацију решења.

Литература
релевантна за тему семестралног рада
Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се изводи комбинацијом предавања еx-катедра, интерактивних облика наставе, радом на индивидуалним и
групним пројектима, презентацијама и радионицама. Настава се одвија у три наставна блока: истраживање, разрада
решења и евалуација постигнутих резултата (радионице).

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
40

писмени испит
усмени испт

поена
40
10

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 15
Наставник : в. проф. Ивановић Шекуларац А. Јелена
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 16
Наставник : доц. др Чикић Товаровић Љ. Јасна, доц. Марчетић Н. Драган
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.

Литература
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт.
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига.
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press.
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture.
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli Press.

Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

Студијски програм/студијски програми :
Oсновне акaдемске студије архитектура
Врста и ниво студија: Основне академске студије
Назив предмета: СТУДИО 04 - СИНТЕЗА - 17
Наставник : доц. др Рајчић Н. Александар, доц. др Радојевић А. Милан
Статус предмета: изборни
Број ЕСПБ: 14
Услов: /
Циљ предмета
Основни циљ рада на предмету je упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из области
уметности, дизајна, архитектуре, урбанизма и архитектонских технологија у поступку пројектовања сложених архитектонскоурбанистичких целина, са интегрисаним стамбеним, пословним, културним, образовним и услужним садржајима на задатој локацији, у
изграђеном окружењу, од концепта, преко израде идејног решења, до идејног пројекта.
Кроз стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и архитектонских конструкција у
решавању практичних задатака током процеса пројектовања, студенти се упознају са методама и техникама повезивања
архитектонских елемената у сложене функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са изграђеним окружењем.

Исход предмета
Исход свих активности на предмету је усмерен ка изради архитектонско-урбанистичког пројекта. Тематским оквиром у односу на
проблемску структуру дефинишу се очекивани резултати пројекта:
Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и конструисања и увежбавања.
Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања сложенијих урбанистичко архитектонских целина у реалном окружењу. Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса
њихове трансформације у посматраном контексту. Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског
пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.
Способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања. Капацитет за генерисање креативно нових идеја и форми. Капацитет за
примену знања у пракси. Капацитет за евалуацију идеја предлога и форми. Способност да се препознају и на одговарајући начин
употребе архитектонске теорије (првенствено у домену урбаног дизајна), концепти, парадигме и принципи. Разумевање односа између
грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером.

Садржај предмета
Теоријска настава
Настава се одвија у студију, уз повремена предавања о темама везаним за пројектни задатак.

Практична настава: Други облици наставе
Студенти раде у студију на изради идејних пројеката вишег нивоа програмске и просторне сложености уз примену свих стечених знања
са претходних студија. У типолошком смислу, пројекти су базирани на претходно одслушаним предавањима теоријске наставе
Департмана за архитектуру.У програмском смислу пројекти су дефинисани као сложени, са комбинацијом две или више основних
типолошких целина. Пројекти се раде у просторном контексту градског урбанитета и могу бити просторно дефинисани као мањи
градски центри или као мултифункционалне целине са присуством више комплементарних функција, уз испитивање могућности за
унапређење и обогаћивање постојећих садржаја (контекстуалност). Акценат студија је на пројектовању типологије вишепородичног
становања са претећим вишенаменским, образовним, културним, пословним, спортским, трговачким и услужним функцијама.
Архитектонско-урбанистичка целина на задатој локацији у изграђеном окружењу представља поље за усавршавање свих претходно
стечених знања са студија.
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Остали часови

Број часова активне наставе
Предавања: /

Вежбе: /

Други облици наставе: 8

Студијски истраживачки рад: /

Методе извођења наставе
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни
облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји,
семинарски радови итд.

Предиспитне обавезе
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
Завршни испит
10
15+15=30

писмени испит
усмени испит
пројектни елаборат

поена
10
50

