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Основни циљ наставе је савладавање практичних вештина пројектовања ентеријера у 
корелацији са теоријским принципима пројектовања и конкретним условима задатка. Циљ 
наставе се остварује тако да се, кроз упознавање са теоријским, друштвеним и физичким 
контекстом пројекта - прегледом литературе, анализом примера, дијалогом са могућим 
корисницима простора, самосталним пројектантским радом и консултацијама са 
наставником - формирају и испитају оригиналне претпоставке студената у форми детаљних 
архитектонских репрезентација будућег простора.

Практична настава: Вежбе, други облици наставе, студијски истраживачки рад 
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Карактер наставе се огледа у учењу кроз рад чиме се пројектантске вештине усавршавају и 
везују за професионални контекст. Програм задатка у студију обухвата један основни 
пројекат и један мали пројекат који представљаја одвајање од основног задатка да би се он 
изнова сагледао из нове перспективе.   
Програм курса охрабрује радозналост и самосталност у пројектовању. Настава у студију 
користи се успостављањем веза између теорије и праксе у изучавању просторних питања, 
где се увођењем већег броја сетова вредности, савладава сложеност пројектантских 
стратегија.  
Истражују се модели анализе, истраживања и производње у области дизајна кроз различите 
медије, који омогућавају процесе интеграције елемената пројекта у природно и друштвено 
окружење. 
Везујући се за методолошки принцип облагања (Bekleidung, nem.), иницијално формулисан 
у архитектонској теорији Готфрида Земпера (Gottfired Semper, 1803-1879), а потом 
вишеструко транспонован и редефинисан у архитектури двадесетог и двадесет првог 
века,током анализе примера и рада на задатку развија се разумевање спреге атмосфере 
простора са функционаним и техничким аспектима пројектовања. 
У процесу наставе, који подразумева истраживачко-аналитички и пројектантско-синтетички 
приступ, простор за излагање програмира се као доживљај и ближе одређује дефиницијом 
смислених функционалних и техничких склопова.

СЛОЈЕВИТОСТИ



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.
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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.
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РАзУМЕвАњЕ конСтРУктивних СиСтЕМА, гРАђЕвинСкЕ и конСтРУктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕвАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктовАњЕ УнУтРАшњих ПРоСтоРА. 
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.
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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.
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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.
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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.
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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.

1

2

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.
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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.
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.

остали исходи
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оцењивање

термински план

1

2
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4
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10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

10

40 60

30

10

50

активност у току предавања 

колоквијуми 

усмени испит 

пројектни елаборат 

1. недеља

1. недеља

1. недеља

4. недеља

5. недеља

6. недеља

7. недеља

8. недеља

9. недеља

10. недеља

11. недеља

12. недеља

13. недеља

14. недеља

15. недеља

Упознавање, разговор о програму, појашњење задатка 

Концепт 
Уметност, архитектура, дизјан: разговор са кустосима галерија и уметницима

Могућности и намере: архитектура за уметност  (дијаграми, скице) 
Намена, димензионисање, односи споља/унутра

Организација простора (р 1:100) 
Носећи и преградни елементи, технике преграђивања/повезивања простора

Посета произвођачу преградних елемената 
Истраживање концептуалних и техничких ограничења примене преградних елемената (р 1:50)

Колоквијум 1: Организациони план и план употребе простора - основе, пресеци, изгледи (р 1:50) 
Каталог примене преградних елемената

Материјали: под, плафон, зид  (р 1:50) 
Посета произвођачу подних облога

Конструкција амбијента уз помоћ материјала- монтажа (р 1:50) 
Посета произвођачима боја и премаза

Простор инсталација: под, плафон, зид (р 1:50) 
Посета произвођачима плафонских система

Амбијент и атмосфера - макета 
Посета произвођачима осветљења

Конструкција амбијента уз помоћ осветљења- монтажа (р 1:50) 
Дизајн светла - основа плафона (1:50)

Празник рада 
Опрема простора: уградни и помични елементи

Посета фабрици намештаја 
Дизајн опреме (р 1:10, 1:5, 1:1)

Детаљи у ентеријеру (р 1:20 - р 1:1) 
Колоквијум 2: Припрема комплетног испитног елабората (1:100 - 1:1)

Макета 
Финализација пројектног елабората




