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Изборни предмет могу похађати студенти урбанистичког и 
архитектонског усмерења.

Циљ наставе је оспособљавање студената ка повезивању досадашњих стечених знања и 
вештина из области урбанизма и архитектуре, са новим знањима из области просторне 
композиције, а у циљу даљег овладавања вештинама урбанистичко-архитектонског 
пројектовања, са посебним акцентом на осмишљавање и пројектовање комплексних 
урбанистичко-архитектонских целина у реалном урбаном окружењу.  

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су интерактивна 
предавања са дебатама, анализа случајева, компаративна анализа примера...
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T.M. de Jong and T.J.M van der Voordt (eds.), Ways to study and research. Urban, architectural 
and technical design, Delft: Delft University press, 2002 
 
 Leupen, B., Grafe, C., Kornig, N., & Lampe , M., Design and Analyses. Roterdam: NAI,  1997 
 
 

253

проф.др Петар Арсић арх., Гордана Јакимовска-Ранђеловић арх., 
Бобан Савић-Гето академски сликар, 

Теоријска настава, анализе урбаног развоја и  историјског континуитета у настајању, 
унапређивању и развоју просторних композиција, компаративна анализа комплексних 
урбанистичко-архитектонских композиција, приказ и анализе студије случаја, преглед 
основних тематских  области просторне композиције, упознавање студената са општим 
појмовима и категоријама просторне композиције, стицање знања из области елемената 
просторне композиције, као и области релација међу елементима просторне композиције, 
све до сазнања о целовитости просторне композиције и синтези композиционих аспеката 
као једном од циљева коме се тежи у процесу пројектовања. 
 
У практичном делу студенти реализују и презентују(сукцесивно током семестра) 5 задатака,  
на основу тероретски обрађених тема: 
Задатак 1. Просторна композиција и контекст. Макро елементи ПК 
Задатак 2 . Просторна композиција и уређење. Инструменти класичног урбанизма и 
архитектуре 
Задатак 3 . Слободна композиција 
Задатак 4. Концепт (идеја) и просторна композиција  
Једна ситуација / варијетети просторно-композиционих концепата 
група 5. Интерпретација – реконтекстуализовање различитих концепата и пројеката 
(типологија) у дефинисаној ситуацији Мастер пројекта  



РАзуМЕвАњЕ АРхИтЕктонСкЕ ПРофЕСИјЕ И улогЕ АРхИтЕктЕ у дРуштву, ПоСЕБно у ПРИПРЕМИ 
ПРојЕкАтА којИ узИМАју у оБзИР СоЦИјАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.

6

РАзуМЕвАњЕ МЕтодА ИСтРАжИвАњА И ПРИПРЕМЕ ПРојЕктнИх зАдАтАкА зА АРхИтЕктонСкИ 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. 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;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.

7

РАзуМЕвАњЕ конСтРуктИвнИх СИСтЕМА, гРАђЕвИнСкЕ И конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтИкЕ 
РЕлЕвАнтнЕ зА АРхИтЕктонСко ПРојЕктовАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.

8

АдЕквАтно знАњЕ о фИзИчкИМ ПРоБлЕМИМА, тЕхнологИјАМА И функЦИјИ оБјЕктА у ЦИљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА И зАштИћЕноСтИ. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.

9

РАзуМЕвАњЕ одноСА ИзМЕђу човЕкА И оБјЕкАтА И ИзМЕђу оБјЕкАтА И њИховог окРужЕњА, И 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт И ПРоСтоРИ ИзМЕђу одноСЕ ПРЕМА људСкИМ ПотРЕБАМА И МЕРИ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.

5

АдЕквАтно знАњЕ о уРБАнИСтИчкоМ ПРојЕктовАњу, ПлАнИРАњу И вЕштИнАМА укључЕнИМ у 
ПлАнСкИ ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

4

знАњЕ о лИковнИМ уМЕтноСтИМА кАо утИЦАјнИМ зА квАлИтЕт АРхИтЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.

3

СПоСоБноСт ИзРАдЕ АРхИтЕктонСкИх ПРојЕкАтА којИ зАдовољАвАју ЕСтЕтСкЕ И тЕхнИчкЕ 
зАхтЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕквАтно знАњЕ ИСтоРИјЕ И тЕоРИјЕ АРхИтЕктуРЕ И СРоднИх уМЕтноСтИ, тЕхнологИјА И 
дРуштвЕнИх нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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исходи



унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕквАтно знАњЕ о ПРоИзводњИ, оРгАнИзАЦИјИ, РЕгулАтИвИ И ПРоЦЕдуРАМА којИМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоводИ у ИзгРАђЕнИ оБјЕкАт ИлИ ПлАн ИнтЕгРИшЕ у ЦЕлокуПнИ ПлАнСкИ СИСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. 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;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.

11

остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ вЕштИнЕ кАко БИ СЕ ИСПунИлИ зАхтЕвИ коРИСнИкА у оквИРИМА 
фИнАнСкИјСкИх огРАнИчЕњА И гРАђЕвИнСкИх ПРоПИСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. 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.

10
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радни задацу током семестра 

5  задатака 

завршни елаборат 

Презентација предмата и кратко упознавање са тематским оквиром предмета  
Просторна композиција: Опште тезе и појмови . ЗАДАТАК  1 

Просторна композиција и контекст. Природни и створени предео.Просторне релације - макро ниво:  
просторна хијерархија, просторне целине, нивои сагледавања ( домене, секвенце силуете, доминанте..)

Kомпозиција и уређење - геометријски ред: Инструменти просторног обликовања у класичном 
урбанизму и архитектури (матрица-грид, осовине, хармонија и пропорција..)

ЗАДАТАК  1  - презентација и анализа студентских радова. 

Слободна композиција - Наративни принцип: јасноћа, тензија и динамичност ЗАДАТАК  2

Модели конципирања просторне композиције Систем као начин генерисања просторно-композиционе 
структуре. Динамика модуларне просторне структуре . 

ЗАДАТАК  2  - презентација и анализа студентских радова 

Синтеза у просторној композицији : јединственост и целовитост просторне композиције ЗАДАТАК  3

Континуитет урбаних  и архитектонских концепата и форме 
Интерпретација традиционалних просторних концепата у савременим просторним решењима 

ЗАДАТАК  3  - презентација и анализа студентских радова 

Просторна композиција и конципирање савремених метропола - Нове типологије 
урбанистичко-архитектонских конмплекса и јавних простора, гостујуће предавање . ЗАДАТАК  4

Просторна композиција и изградња савремених метропола - Нове типологије 
урбанистичко-архитектонских конмплекса и јавних простора, гостујуће предавање .

ЗАДАТАК  4- презентација и анализа студентских радова 

Динамика просторне композиције - графичке уметности: илустрација и стрип. гостујуће предавање

Кратко предавање-презентација сваког студената на изабрану тему из области ПК. Презентација и 
припрема за израду завршног елабората




