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доц. др икић оваровић . асна 
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0

0

0

иљ 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 одр авања. 
 ови трендови у архитектури и појава нових материјала доноси нова архитектонаска 
решења и различите приступе у решавању детаља.

астава на предмету се ослања на знањима стеченим на рхитектонским конструкцијама 1-4 
и проширује новим специфичним знањима. азличити 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. 

редавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, пројекат

Thomas Herzog, Roland Krippner, Werner Lang, Facade Construction Manual, Dеtail, ISBN 
3-7643-7109-9 
Christian Schittich, Gerald Staib, Dieter Balkow, Matthias Schuler, Werner Sobek, Glass 
Construction Manual 2nd Ed,  Detail,  ISBN 978-3-7643-8122-6 
Klaus Sedlbauer, Eberhard Schunck, Rainer Barthel, Hartwig Künzel, Flat Roof Construction 
Manual, Detail, ISBN 978-3-0346-0658-5 
Julius Natterer, Wolfgang Winter, Thomas Herzog, Roland Schweitzer and  
Michael Volz, Timber Construction Manual, Detail, ISBN 978-3-7643-7025-1 
V. McLeod, Detail in Contemporary Residental Architecture , Laurence  King, ISBN 9781780670249

cikic.tovarovic@gmail.com; jelenais@orion.rs

350

в. проф. др вановић екуларац . елена

руководилац 

доц. др Чикић Товаровић Љ. Јасна 

2

0

0
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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.

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. 

Предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, пројекат

Thomas Herzog, Roland Krippner, Werner Lang, Facade Construction Manual, Dеtail, ISBN 
3-7643-7109-9 
Christian Schittich, Gerald Staib, Dieter Balkow, Matthias Schuler, Werner Sobek, Glass 
Construction Manual 2nd Ed,  Detail,  ISBN 978-3-7643-8122-6 
Klaus Sedlbauer, Eberhard Schunck, Rainer Barthel, Hartwig Künzel, Flat Roof Construction 
Manual, Detail, ISBN 978-3-0346-0658-5 
Julius Natterer, Wolfgang Winter, Thomas Herzog, Roland Schweitzer and  
Michael Volz, Timber Construction Manual, Detail, ISBN 978-3-7643-7025-1 
V. McLeod, Detail in Contemporary Residental Architecture , Laurence  King, ISBN 9781780670249

cikic.tovarovic@gmail.com; jelenais@orion.rs
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в. проф. др Ивановић Шекуларац А. Јелена

руководилац СЦ



О О О О О
О О О О О

тудент ће имати разумевање о
природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима корисницима објеката
иво ачима гра евинских радова професионалним сарадницима и ширем друштву
улози архитекте у пројектантском тиму и гра евинској индустрији препознавајући ва ност текућих метода и
трендова у обликовању гра ене средине
могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице

6

О О О
О

тудент ће имати разумевање о
потреби да се критички испитају примери који су функционално организационо и технолошки релевантни за
постављени пројектни задатак
потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија да се дефинишу захтеви
клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту
доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истра ивачких метода
потребних за припрему задатка

7

О О О О
О О О О

тудент ће имати разумевање о
истра ивању критичкој процени и избору алтернативног конструктивног гра евинског решења као и решења
материјализације у складу са архитектонским пројектом
стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и
гра евинским техникама
физичким особинама и карактеристикама гра евинских материјала компонената и системима као и утицајима ових
одлука на ивотну средину

8

О О О О О О
О О О О
тудент ће имати знање о
принципима пројектовања оптималних визуелних термалних и акустичних амбијената
системима за постизање комфора околине према принципима одр ивог развоја
стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мре а објеката водовод и канализација електроинсталције и
друго и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат

9

О О О О О О О О
О О О О О О О
тудент ће имати разумевање о
потребама и те њама корисника објеката
утицајима објеката на ивотну средину и премисама одр ивог пројектовања
начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте

5

О О О О О
О

тудент ће имати знање о
теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница
утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изгра ену средину
актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња укључујући и социјалне економске и
аспекте заштите ивотне средине и њихов значај за планирање развоја

4

О О О О О О О
тудент ће имати знање о
томе како теорија пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат
креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру
креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију у смислу њихове концептуализације и
репрезентације

3

О О О О О О О О

тудент ће имати способност да
припреми и представи пројекте објеката различите размере сло ености и типологије у разноврсним контекстима
користећи низ медија техника а одговарајући на дати задатак
разуме конструктивни и структурални склоп стратегије заштите ивотне средине и регулативне правне захтеве
који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта
развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте
објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника

О О О О О О О

тудент ће имати знање о
културној друштвеној и интелектуалној историји теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање
објеката
утицају историје и теорије на просторне друштвене и технолошке аспекте архитектуре
примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију показујући промишљени и критички
приступ

2

исходи

■

■
■

■

■

■
■

■



нети све облике
оцењивања обухваћене
предиспитним обавезама
и завршним испитом
структури укупне оцене

на предмету предиспитне
обавезе се вреднују са
најмање а највише
поена купан број поена
је

предиспитне обавезе завршни испит

О О О О О О О
О О О О О

тудент ће имати знање о
основним правним професионалним и законским одговорностима архитекте о организацији правилима и
процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката укључујући земљишне законе
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности
рофесионалним ме у односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских

пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама
Основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на во ење архитектонског пројекта и
праксе препознавајући текуће и надолазеће трендове у гра евинској индустрији

термински план

2

3

4

5

6

7

8

9

недеља опис тематских јединица

остали исходи

О О О О О О
О О

тудент ће имати вештине да
критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта конструктивног система и избора
спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат
разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта
изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом одговарајућим
стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника

оцењивање

датум

20

30 70

10

50

20

авладавањем програма студент ће бити способан да разуме и примени стечена знања у 
процесу пројектовања архитектонских детаља у пракси

активност у току предавања 

студенска презентација

завршни рад

одбрана рада

етаљ као део архитектонског концепта, пројектовање архитектонског детаља, елемент/склоп

етаљи улаза у објекат, надстрешнице, контакт објекта и терена

етаљи степеница, ограда

етаљи фасаде

етаљи фасаде

етаљи атике, еркери, терасе

етаљи застора 

етаљи завршних облога у ентеријеру

зрада завршног елабората

зрада завршног елабората

зрада завршног елабората

зрада завршног елабората

зрада завршног елабората

зрада завршног елабората

зрада завршног елабората

20

30 70

10

50

20

Савладавањем програма студент ће бити способан да разуме и примени стечена знања у 
процесу пројектовања архитектонских детаља у пракси

активност у току предавања 

студенска презентација

завршни рад

одбрана рада

Детаљ као део архитектонског концепта, пројектовање архитектонског детаља, елемент/склоп

Детаљи улаза у објекат, надстрешнице, контакт објекта и терена

Детаљи степеница, ограда

Детаљи фасаде

Детаљи фасаде

Детаљи атике, еркери, терасе

Детаљи застора 

Детаљи завршних облога у ентеријеру

Израда завршног елабората

Израда завршног елабората

Израда завршног елабората

Израда завршног елабората

Израда завршног елабората

Израда завршног елабората

Израда завршног елабората




