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ʥˋ˯ ː˃˔˕˃˅ˈ ˬˈ ˇ˃ ˔ˈ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ ˖˒ˑˊː˃ˬ˖ ˔˃ ˑ˔ːˑ˅˃ˏ˃ ˋ˔˕ˑ˓ˋˬˈ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ, ˍˑˬˈ ˖ˍ˯˖˚˖ˬ˖
˕ˈˑ˓ˋˬ˔ˍˈ ˃˔˒ˈˍ˕ˈ ˒˓ˑ˖˚˃˅˃˰˃ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ, ˑˇ ˒˓˃ˋ˔˕ˑ˓ˋˬˈ ˇˑ ːˑ˅ˑˆ ˅ˈˍ˃. ʥˋ˯ ː˃˔˕˃˅ˈ ː˃
˒˓ˈˇˏˈ˕˖ ˒ˑˇ˓˃ˊ˖ˏˈ˅˃ ˇ˃ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ ˄˖ˇ˖ ˑ˔˒ˑ˔ˑ˄˯ˈːˋ ˊ˃ ˔˃ˏˑ˔˕˃ˎːˑ ˋˇˈː˕ˋ˗ˋˍˑ˅˃˰ˈ,
ˇˈ˔ˍ˓ˋ˒˙ˋˬ˖ ˋ ˑ˄ˬ˃˛˰ˈ˰ˈ ˖ˏˈ˕ːˋ˚ˍˋ˘ ˇˈˎ˃ ˋ ˖ˏˈ˕ːˋ˚ˍˋ˘ ˒˓ˑ˙ˈ˔˃ ˖ ˇ˃˕ˑˏ ˋ˔˕ˑ˓ˋˬ˔ˍˑˏ
˓˃ˊˇˑ˄˯˖ ˋ ˕ˑ ː˃ ˇ˅˃ ˍˑˎˑ˔ˈˍ˃: ˒˖˕ˈˏ ˃ː˃ˎˋˊˈ ˖ˏˈ˕ːˋ˚ˍˑˆ ˇˈˎ˃ ˋ ˋː˕ˈ˓˒˓ˈ˕˃˙ˋˬˈ
ˋ˔˕ˑ˓ˋˬ˔ˍˑˆ ˒˓ˑ˙ˈ˔˃. ʢ ˒˓ˑ˙ˈ˔˖ ː˃˔˕˃˅ˈ ˔ˋ˔˕ˈˏ˃˕˔ˍˋ ˔ˈ ˓˃ˊ˓˃˥˖ˬ˖ ˒ˋ˕˃˰˃ ˅ˋˊ˖ˈˎːˑˆ
ˋˇˈː˕ˋ˕ˈ˕˃ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ, ˑˇːˑ˔˃ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ ˋ ˕ˈˑ˓ˋˬˈ, ˑˇːˑ˔˃ ˋˊˏˈ˥˖ ˅ˋˊ˖ˈˎːˋ˘ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ ˋ
˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓ˈ, ˑˇːˑ˔˃ ˋˊˏˈ˥˖ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ ˋ ː˃˖ˍˈ, ˍ˖ˎ˕˖˓ˑˎˑ˛ˍˋ˘ ˃˔˒ˈˍ˃˕˃ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ, ˕ˈ
ˇ˓˖˛˕˅ˈːˋ˘ ˋ ˒ˑˎˋ˕ˋ˚ˍˋ˘ ˗˖ːˍ˙ˋˬ˃ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ.

ʗ˔˘ˑˇ ː˃˔˕˃˅ˈ ː˃ ˒˓ˈˇˏˈ˕˖ ˔˃˔˕ˑˬˋ ˔ˈ ˖ ˔˕ˋ˙˃˰˖ ˊː˃˰˃ ˋ ˅e˛˕ˋːˈ ˒ˑ˔ˏ˃˕˓˃˰˃ ˋ ˕˖ˏ˃˚ˈ˰˃
˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ ˖ ˋ˔˕ˑ˓ˋˬ˔ˍˑˏ ˍˑː˕ˈˍ˔˕˖. ʡ˃ ˊː˃˰˃ ˱ˈ ˋˏ˃˕ˋ ˊː˃˚˃ˬ˃ ˊ˃ ˙ˈˎˑˍ˖˒ːˈ ˔˕˖ˇˋˬˈ
˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓ˈ, ˄˖ˇ˖˱ˋ ˇ˃ ˱ˈ ˔˕˖ˇˈː˕ˋ ˒ˑˏˑ˱˖ ˰ˋ˘ ˏˑ˱ˋ ˇ˃ ˇˑːˑ˔ˈ ˔˖ˇ ˑ ˅ˋˊ˖ˈˎːˋˏ,
˔ˑ˙ˋˑ-ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋˏ ˋ ˈ˔˕ˈ˕˔ˍˋˏ ˃˔˒ˈˍ˕ˋˏ˃ ˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓ˈ ˋ ˎˋˍˑ˅ːˈ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ, ˍ˃ˑ ˋ ˇ˃
˗ˑ˓ˏˋ˓˃ˬ˖ ˔˃ˏˑ˓ˈ˗ˎˈˍ˔ˋ˅˃ː ˔˖ˇ ˑ ˔ˑ˒˔˕˅ˈːˑˏ ˔˕˅˃˓˃ˎ˃˚ˍˑˏ ˓˃ˇ˖.
ʠ˃ˇ˓ˉ˃ˬ ː˃˔˕˃˅ˈ ˑ˄˖˘˅˃˕˃ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˋ˔˕ˑ˓ˋˬˈ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ ˋ ˰ˈːˋ˘ ˕ˈˑ˓ˋˬ˔ˍˋ˘ ˈˍ˔˒ˎˋˍ˃˙ˋˬ˃,
ˑ˄˖˘˅˃˕˃ˬ˖˱ˋ ˖ˏˈ˕ːˋ˚ˍ˃ ˇˈˎ˃ ˋ ˇˈˎ˃ ˅ˋˊ˖ˈˎː˃ ˋ ˏ˃˕ˈ˓ˋˬ˃ˎːˈ ˍ˖ˎ˕˖˓ˈ ˑˇ ˒˓˃ˋ˔˕ˑ˓ˋˬˈ ˇˑ
˒ˑ˚ˈ˕ˍ˃ ːˑ˅ˑˆ ˅ˈˍ˃. ʙ˓ˋ˕ˋ˚ˍˋ ˒˓ˋˍ˃ˊ ˒ˑˇ˓˃ˊ˖ˏˈ˅˃ ˔ˎˈˇˈ˱ˈ ˒˓ˑ˄ˎˈˏ˔ˍˈ ˃˔˒ˈˍ˕ˈ ˍˑˬˋ ˔ˈ
˃ː˃ˎˋˊˋ˓˃ˬ˖ ː˃ ːˋˊ˖ ˒˓ˋˏˈ˓˃: ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ ˋ ˍ˖ˎ˕˖˓ːˋ ˋˇˈː˕ˋ˕ˈ˕ˋ; ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ ˋ ˒ˑˎˋ˕ˋˍ˃;
˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ ˋ ˇ˓˖˛˕˅ˈːˋ ˒˓ˑ˙ˈ˔ˋ; ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ ˋ ˋ˔˕ˑ˓ˋˬ˃; ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ ˋ ː˃˖ˍ˃. ʗː˕ˈˆ˓˃ˎːˋ ˇˈˑ
ː˃˔˕˃˅ˈ ˑ˄˖˘˅˃˕˃ˬ˖ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ ˏˈˇˋˬ˃ ˋ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ ˉ˃ː˓˃, ˍ˃ˑ ˋ ˃˔˒ˈˍ˕ˋ ˘˓ˑːˑˎˑ˛ˍˈ, ˆˈˑˆ˓˃˗˔ˍˈ ˋ
ː˃˙ˋˑː˃ˎːˈ ˇˈ˕ˈ˓ˏˋːˋ˔˃ːˑ˔˕ˋ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ.

ʝ˔ːˑ˅ːˋ ˏˈ˕ˑˇ ˋˊ˅ˑ˥ˈ˰˃ ː˃˔˕˃˅ˈ ˬˈ˔˖ ˒˓ˈˇ˃˅˃˰˃ ex cathedra ˋ ˓ˈˇˑ˅ːˈ ˍˑː˔˖ˎ˕˃˙ˋˬˈ ˔˃ ˔˕˖ˇˈː˕ˋˏ˃.

1.ˑ˄˃˅ˈˊː˃ ˎˋ˕ˈ˓˃˕˖˓˃
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), str. 1-16,
21-38, 40-45, 47- 51, 56-62, 64-66, 68-74, 76-77, 79-92, 95-99, 101-107, 112-138, 141-146, 149-159,
161-175, 177-179, 185-201, 212, 223, 235-241, 244-252, 253-256, 259-274, 311-325, 334-343,
345-348, 354-362, 364-371, 379, 385-387, 391- 393, 400-406, 408-412, 414-420, 426-429, 437-438,
445-460, 469-487, 489-500, 503- 509, 516-530, 533-552, 555-562, 565-584, 587-591, 593-599,
607-608, 610-617, 630-646, 648-657, 659-673, 683-694, 697-730, 733-744, 757-767.
2. ˇˑ˒˖ː˔ˍ˃ ˎˋ˕ˈ˓˃˕˖˓˃
H. V. Janson, Anthony F. Janson, Istorija umetnosti (Varaždin: Stanek, Novi Sad: Prometej, 2005)

исходи
1

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.

2

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.

3

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.

4

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.

5

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.

6

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.

7

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.

8

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.

9

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.

10 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.
11 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.
остали исходи

ʜ˃˒ˑˏˈː˃: ʚˈˍ˃˓˔ˍˑ ˑ˒˓˃˅ˇ˃˰ˈ ˑ ːˈˇˑˎ˃˔ˍ˖ ː˃ ˍˑˎˑˍ˅ˋˬ˖ˏ ːˈˑ˒˘ˑˇːˑ ˬˈ ˇˑːˈ˕ˋ ː˃ˬˍ˃˔ːˋˬˈ
14 ˇ˃ː˃ ː˃ˍˑː ˑˇ˓ˉ˃˅˃˰˃ ˍˑˎˑˍ˅ˋˬ˖ˏ˃.

оцењивање
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

30

1.ˍˑˎˑˍ˅ˋˬ˖ˏ

15

2.ˍˑˎˑˍ˅ˋˬ˖ˏ

15

завршни испит
˕ˈ˔˕ ˊː˃˰˃ ˋ ˍˑˏ˒ˈ˕ˈː˙ˋˬ˃

термински план
недеља

датум

опис тематских јединица

1

21.02.2019.

ʢ˅ˑˇ ˖ ˋ˔˕ˑ˓ˋˬ˖ ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ; ˒˓ˑ˄ˎˈˏ, ˏˈ˕ˑˇˋ ˋ ˗ˑˍ˖˔.

2

28.02.2019.

ʢˏˈ˕ːˑ˔˕ ˒˓˃ˋ˔˕ˑ˓ˋˬˈ

3

07.03.2019.

ʢˏˈ˕ːˑ˔˕ ˇ˓ˈ˅ːˋ˘ ˙ˋ˅ˋˎˋˊ˃˙ˋˬ˃: ʔˆˋ˒˃˕ ˋ ʛˈ˔ˑ˒ˑ˕˃ˏˋˬ˃

4

14.03.2019.

ʔˆˈˬ˔ˍˋ ˋ ˆ˓˚ˍˋ ˔˅ˈ˕

5

21.03.2019.

ʛˈˇˋ˕ˈ˓˃ː˔ˍˋ ˔˅ˈ˕ - ˃ː˕ˋ˚ˍ˃ ʒ˓˚ˍ˃

6

28.03.2019.

ʛˈˇˋ˕ˈ˓˃ː˔ˍˋ ˔˅ˈ˕ - ˃ː˕ˋ˚ˍˋ ʟˋˏ

7

04.04.2019.

ʓ˃ː ˔˕˖ˇˈː˃˕˃

8

11.04.2019.

ʔ˅˓ˑ˒˃ ˖ ˔˓ˈˇ˰ˈˏ ˅ˈˍ˖ - ˓˃ːˑ ˘˓ˋ˛˱˃ː˔˕˅ˑ ˋ ʑˋˊ˃ː˕ˋˬ˃

9

18.04.2019.

ʔ˅˓ˑ˒˃ ˖ ˔˓ˈˇ˰ˈˏ ˅ˈˍ˖ - ˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ ː˃ ʖ˃˒˃ˇ˖

10

25.04.2019.

ʟ˃ː˃ ˓ˈːˈ˔˃ː˔˃ ˖ ʗ˕˃ˎˋˬˋ

11

02.05.2019.

ʞ˓˃ˊːˋˍ ˓˃ˇ˃

12

09.05.2019.

ʟˈːˈ˔˃ː˔˃ ˋ ˘˖ˏ˃ːˋˊ˃ˏ

13

16.05.2019.

ʢˏˈ˕ːˑ˔˕ ʛ˃ːˋ˓ˋˊˏ˃

14

23.05.2019.

ʢˏˈ˕ːˑ˔˕ ʐ˃˓ˑˍ˃

15

70
70

