
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОИГА ПРЕДМЕТА 
Мастер академске студије - Aрхитектура 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ * 
*Пбавезни предмеуи у Коизи предмеуа – Масуер академске суудије - Aрхиуекуура пбухвауају: Пбавезне 
предмете студијскпг прпграма  Масуер академске суудије - Архиуекуура и Пбавезне предмете заједнишке 
за студијске прпграме Масуер академске суудије - Архиуекуура и Инуегрисане академске суудије - 
Архиуекуура  



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБАВЕЗНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ  
(Мпдул – Архиуекуура, Мпдул – Урбанизам_Пдрживи град, Мпдул – Архиуекупнске 

уехнплпгије, Мпдул – Архиуекупнскп кпнсурукуерсувп) 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул 
АК,  / Инуегрисане акaдемске суудије -Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКА ФИЛПЗПФИЈА 

Наставник / наставници: др Пеуар Д. Бпјанић; др Верица Крсуић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2  

Услпв: 

Циљ предмета 

Разумеваое пснпвних ппјмпва филпзпфије и архиуекууралне филпзпфије. Намера је да ппкажемп да у делаунпсуи архиуекуе 
прпнађемп и преппзнамп пнп щуп припада ппљу или инсуиууцији филпзпфије. Пплази се пд уумашеоа најважнијих архиуекупнских 
фигура и уражимп у „акууелнпј“ филпзпфији нпве инспирације. 

Исхпд предмета  

Разумеваое друщувенпг кпнуексуа и свесу п филпзпфији, пплиуици и еуици у пднпсу према архиуекуури. 

 

Садржај предмета 

Тепријска настава: Терминплпгија, нашин примене, уумашеое и знашеое. Нивпи сазнаоа: пд универзалне филпзпфске идеје дп 
уепријскпг принципа у архиуекуури. Ппеуике суваралащува у архиуекуури и умеунпсуи. Нашин инуерпреуације пдређенпг филпзпфскпг 
суава у архиуекуури. Анализа примера.  

 

Литература  

Bojanid, P. (2020), Projekt i projektne radnje. Prilozi arfhitektonsko-filozofskom rečniku. Beograd Akadenska knjiga , IFDT.  
Bojanid, P. i Đokid, V. (ur.) (2010), Teorija arhitekture i urbanizma, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet.  
Bojanid, P. i Đokid, V. (ur.) (2011), Misliti grad, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet. 
Bojanid, P. i Đokid, V. (ur.)  (2011), Dijalozi sa arhitektama, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet. 
Bojanid, P. i Đokid, V. (ur.) (2012), Arhitektura kao gest, Beograd: Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   2 вежбе: / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа и дискусије 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу  70 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / 
Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА И ДРУЩТВП 

Наставник / наставници: арх. Иван Ращкпвић, редпвни прпфеспр; др Вера Бацкпвић, ванредни прпфеспр; др Суефан 
Јанкпвић 

Статус предмета: пбавезни  

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: - 

Циљ предмета 

Ппщуи циљ је разумеваое пднпса између архиуекууре и друщува кап мреже кпмплексних инуеррелација. У складу са уим уемауске 
јединице су заснпване на уепријским пбјащоеоима и ппсуавкама кпмплексних, свепбухвауних и међузависних сисуема инуеракције 
између разлишиуих врсуа инуереса у друщуву и прганизиванпг прпсупра. У архиуекуури су кпнцепу и кпнуексу непдвпјиви. 
Разумеваоем пднпса између инуереса разлишиуих друщувених група и прпизвпдое прпсупра псвеуљава се слпженпсу пиуаоа пднпса 
између људске ппуребе, размере и намене у архиуекуури.  

Исхпд предмета  

Адекваунп сазнаое п сурукуури и каракуеру инуеракуивних упкпва између друщувених ппуреба и прганизпванпг прпсупра кап пквира 
за егзисуенцију и функципнисаое друщува.  

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Серија предаваоа на уему улпге архиуекууре у друщуву. 

Практишна настава  

Серија задауака - еуида, са циљем ппераципнализације уепреускпг знаоа.  
Семинарски рад на дефинисану уему прписуеклу из предаваоа.  

Литература  

Tschumi, B. (2012).Architecture Concepts: Red is Not a Color. Rizzoli 

San Rocco 4. (2012).Fuck Concepts! Context! . San Rocco. Venezia 

Rossi A. (2009). Autobiografia scientiffica. IlSaggiatore 

Aureli, P. V. (2011). The possibility of an absolute architecture. Cambridge: The MIT press 

Petrovid, B. Raškovid, I. (eds.) Bududnost stanovanja: Aspekti održivosti bududeg stanovanja u Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet, 2017. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
- предаваоа:  2  вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

предаваоа, дискусија, анализа изабраних уексупва и суудија слушајева, презенуације, есеји 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 50 

пракуишна насуава - усмени испиу - 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и -   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ЕКПНПМИЈА У АРХИТЕКТУРИ И УРБАНИЗМУ 

Наставници: др Данилп С. Фурунчић, дпцену,  арх. Гпран Впјвпдић, редпвни прпфеспр  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Пснпвни циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са пснпвама екпнпмије, мпделима инвесуираоа и екпнпмским закпниупсуима, у 
ппгледу развпја града (инфрасурукууре и супрасурукууре). Крпз предаваоа, сууденуи ће суећи знаоа п функципнисаоу шиуаве градске 
привреде, кап и оених ппсебних делпва, а нарпшиуп земљищне, кпмуналне и суамбене привреде, уј. секуприма пд ппсебнпг јавнпг 
знашаја. 

Исхпд предмета  
Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финансијских пгранишеоа и грађевинских 
прпписа.  
Суудену ће имауи вещуине да: 
1. криуишки испиуа финансијске факупре у зависнпсуи пд мпгуће уипплпгије пбјекуа, кпнсурукуивнпг сисуема и избпра 

спецификација и оихпв ууицај на архиуекупнски прпјекау; 
2. разуме механизме кпнурплисаоа урпщкпва упкпм израде прпјекуа; 
3. изради прпјекау кпји ће испуоавауи услпве кприсника и биуи у складу са правнпм регулауивпм, пдгпварајућим суандардима 

перфпрманси мауеријала и захуевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 
Адекватнп знаое п прпизвпдои, прганизацији, регулативи и прпцедурама кпјима се прпјекат спрпвпди у изграђени пбјекат или 
план интегрище у целпкупни плански систем. 
Суудену ће имауи знаое п: 
1. Пснпвним правним, прпфесипналним и закпнским пдгпвпрнпсуима архиуекуе, п прганизацији, правилима и прпцедурама кпје се 

кприсуе у прегпвараоу и пдпбраваоу архиуекупнских прпјекауа, укљушујући земљищне закпне, кпнурплу и правила изградое и 
прпписе п здрављу и безбеднпсуи; 

2. Прпфесипналним међу-пднпсима ппјединаца и прганизација кпје ушесувују у набављаоу и изради архиуекупнских прпјекауа и 
какп су пни дефинисани у угпвпрним и прганизаципним сурукуурама; 

3. Пснпвним уепријама управљаоа и принципима ппслпваоа кпји се пднпсе на впђеое архиуекупнскпг прпјекуа и праксе, 
преппзнајући уекуће и надплазеће урендпве у грађевинскпј индусурији. 

Садржај предмета 
Тепријска насуава пбухвауа суицаое знаое из пбласуи: 
- Пснпвне каракуерисуике инвесуираоа - уеприја  инфрасурукуурних прагпва развпја, мпдели финансираоа 
- Градска привреда, управљаое лпкалним јавним финансијама 
- Градскп земљищуе - нерегулисанп и регулисанп уржищуе, прпцена ппгпднпсуи за изградоу 
- Кпмунална привреда, ппуималнпј кпмуналнпј ппурпщои, кпмуналним службама у граду 
- Избпр лпкације, финансираоу градое, псувариваоу прпфиуа 
- Ефекуи планираоа -екпнпмска евалуација урбанисуишких планпва 

- Изушаваое урадиципналних и динамишких меупда прпцене исплауивпсуи инвесуираоа у некреунине, кап и екпнпмских ппјмпва, 
кап щуп је "временска вреднпсу нпвца". 

Литература  
Милићевић, Г. (1990). Урбана екпнпмика. Бепград: Екпнпмски факулуеу. 
Јанић, М. (2004). Управљаое грађевинским земљищуем у уржищним услпвима. Бепград: ЈУГИНУС. 
Baum, A. (1991). Property Investment Depreciation and Obsolescence. London, London: Routledge. 
Baum, A. (2001). Freeman's Guide to the Property Industry, (2nd ed.). London: Freeman Publishing. 
O' Salivan, A. (2018). Urbana ekonomika. Beograd: Ekonomski fakultet. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

0 предаваоа:   
2 

вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна предаваоа, гпсуујућа предаваоа, исураживашки прпјекуи, презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40  Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу 60 

кплпквијум 20   
 
 
 



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул А,  Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдула АК   
Назив предмета: МАСТЕР ЗАВРЩНИ РАД – ПРЕДМЕТ  А/У/АТ/АК 

Наставник :  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 
Избпр менупра за Масуер заврщни рад  услпвљен је избпрпм предмеуа Темаускп исураживаое - А/У/АТ/АК, Масуер уеза - 
А/У/АТ/АК и Масуер прпјекау - А/У/АТ/АК. 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија архиуекуура_Мпдул А,  Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдула АК сасупји се из 

шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг рада, кпји се сасупји из два сегменуа: 
Предмеуа заврщнпг рада и сампг Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес 
исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа,  суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине, влада 
прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Масуер заврщни рад предсуавља рад на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија - синуезни, прпјекуануски 
резулуау на највищем суепену насуаве изражен је крпз графишки и прпсупрни приказ архиуекупнскп-урбанисуишкпг идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа и друге ппсебне сарджаје прилпге у складу са специфишнпсуима усмереоа. 

Исхпд предмета  
Масуер заврщни рад – Предмеу, предесуавља сисуемауизацију и презенуацију резулуауа преухпдних фаза рада у пквиру заврщнпг дела 
суудијскпг прпграма и увпд у заврщну, сампсуалну фазу рада – Масуер заврщни рад.  
Пшекује се да суудену крпз израду Масуер заврщнпг рада афирмище капациуеу суешених сппспбнпсуи у складу са исхпдима суудијскпг 
прпграма у целини, ппсебнп пне кпје се пднпсе на суешене вещуине и знаоа. 

Садржај предмета 
Сисуемауизација и презенуација резулуауа преухпдних фаза рада у пквиру заврщнпг дела суудијскпг прпграма – Темаускп 
исураживаое, Масуер уеза и Масуер прпјекау  са инуернпм прпверпм резулуауа рада. 

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви   
/ Предаваоа:    / Вежбе:  / Други пблици насуаве:  / Суудијски исураживашки рад: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм).  Усмена јавну пдбрану заврщнпг рада пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау  85 

пракуишна насуава  усмена пдбрана  15 

кплпквијум-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул А,  Мпдул У, Мпдул Ау, Мпдула АК   
Назив предмета: МАСТЕР ЗАВРЩНИ РАД  А/У/АТ/АК 

Наставник :  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: за пријаву испиуа - пплпжени сви испиуи на Масуер академским суудајима. 
Избпр менупра за Масуер заврщни рад услпвљен је избпрпм предмеуа Темаускп исураживаое - А/У/АТ/АК, Масуер уеза - 
А/У/АТ/АК и Масуер прпјекау - А/У/АТ/АК. 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија архиуекуура_Мпдул А,  Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдула АК сасупји се из 

шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг рада, кпји се сасупји из два сегменуа: 
Предмеуа заврщнпг рада и сампг Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес 
исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа,  суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине, влада 
прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Масуер заврщни рад предсуавља рад на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија - синуезни, прпјекуануски 
резулуау на највищем суепену насуаве изражен је крпз графишки и прпсупрни приказ архиуекупнскп-урбанисуишкпг идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа и друге ппсебне сарджаје прилпге у складу са специфишнпсуима усмереоа. 

Исхпд предмета  
Масуер заврщни рад запкружује синуезни масуер суудип прпјекау у кпм суудену на сампсуалнпм заврщнпм раду ппказаје суепен 
савладаних знаоа и вещуина са Масуер суудијскпг прпграма, кап пдгпвпра на предхпднп ппсуављену уезу. Сасупји се из јавнп 
излпжених графишких прилпга, мпдела заврщнпг прпјекуа и масуер свеске кпја пбухвауа ури јасне целине: уезу, исураживаое крпз 
прпјекау са аналиуишким и генеришким суудијама и пбразлпжеоем синуезнпг кпнцепуа и заврщнпг прпјекуа. 
Пшекује се да суудену крпз израду Масуер заврщнпг рада афирмище капациуеу суешених сппспбнпсуи у складу са исхпдима суудијскпг 
прпграма у целини, ппсебнп пне кпје се пднпсе на суешене вещуине и знаоа. 

Садржај предмета 
Развијаое прпјекуа сагласнп Масуер уези и Масуер прпјекуу, рад на графишким прилпзима са инуернпм прпверпм дпврщенпсуи рада. 
Исураживаое крпз прпјекау, мпделпваое, пбликпваое и сурукууираое прпјекуа.  

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви   
30 Предаваоа:    / Вежбе:  / Други пблици насуаве:  / Суудијски исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм).  Усмена јавну пдбрану заврщнпг рада пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа  заврщни рад – елабпрау  85 

пракуишна насуава  усмена пдбрана  15 

кплпквијум-и    

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Архитектура  



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул А  / Инуегрисане академске 
суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: МЕТПДПЛПГИЈА ПРПЈЕКТА 

Наставник / наставници: др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр (1), арх. Милан А. Ђурић, ванредни прпфеспр, 
др Милена С. Кпрдић, дпцену, др Павле Д. Суаменпвић, дпцену 

Статус предмета: oбавезни (МАСА_Мпдул А) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Развијаое сппспбнпсуи за упшаваое и анализу сурукууре прпсупра у пднпсу на ппсуупак прпјекупваоа - преппзнаваое склпппва и 
елеменауа и оихпвих узрпшнп-ппследишних веза кпје су пд знашаја за кпнцепу и нашин израде прпјекуа.  

Тепријски пквир курса кадриран је размаураоем савременпсуи архиуекупнскпг дискурса са два суанпвищуа: уепријскпг и пракуишнпг 
прпфесипналнпг рада. Аналиуишки присууп усмерен је ка релацијама унууар архиуекупнскпг прпјекуа и базиран је на оегпвпј 
унууращопј сурукуури ппшевщи пд елеменауа и склпппва, развијајући је дп целине и кпнуексуа. Синуеза се псуварује на нивпу 
размаураоа кпнцепција и нашина оихпвих примена на фпрму, сурукууру и садржај архиуекупнскпг прпјекуа, инсуруменуализујући 
оихпве меупдплпщке капациуеуе пд прпјекунпг задаука дп репрезенуауивнпсуи прпјекуа. У упм смислу, улпга уехнплпгије размаура се 
паралелнп у равнима нашелних пиуаоа мауеријализације свеуа, кпдираоа и дигиуализације оегпве суварнпсуи, кап и у равни 
прпдукције кпја супсуанцу архиуекупнскпг прпсупра уреуира инуегралнп ппјмпвнп и ппјавнп.  

Тепријски пквир насуавне мауерије кпја се излаже има за циљ дискурзивнп щиреое ппља делпваоа у сферама 
инуердисциплинарнпсуи, дпк се кпнкреуне суудије слушаја пслаоају на савремене архиуекупнске праксе.  

Исхпд предмета  

Креауивна примена аналиуишкпг искусува у фпрмулисаоу индивидуалне меупдплпгије на прпјекуу у раду у суудију, у смислу оегпве 
кпнцепууализације, размере, унууращое сурукууре, садржаја прпјекуне дпкуменуације и репрезенуације. 

Развијаое кпнцепууалнпг и криуишкпг присуупа према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе и уехнишке захуеве 
изградое прпсупра и разумеваое меупда исураживаоа и припреме прпјекуних задауака за архиуекупнски прпјекау.  

Суудену ће развиуи сппспбнпсуи да 1) криуишки испиуује примере кпји су прпсупрнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за 
ппсуављени прпјекуни задауак, зауим, да се 2) прпјекуни прпграм размаура у кпнуексуу размере кпја се мпже примениуи на кпнуексу, 
уипплпгије и мпрфплпгију прпјекупванпг прпсупрнпг пквира, кап и да се 3) свеснп инсуруменуализује улпга прпјекуануа у фпрмулисаоу 
прпјекунпг прпграма и исураживашких меупда ппуребних за савремени прпјекуануски присууп. 

Садржај предмета 

Тепријска насуава на предмеуу ппдељена је у ури групе предаваоа базираних на а) уепријским пснпвама архиуекупнскпг прпјекуа, б) 
анализи елеменауа и склпппва кпји га граде и в) фпрмулисаоу меупдплпщких услпва за израду архиуекупнскпг прпјекуа пд фазе 
прпјекунпг задаука дп сурукууре елабпрауа оегпве репрезенуауивнпсуи.  

Увпдни деп мауерије даје уепријски пквир курса кпји је фпкусиран на савременпсу архиуекупнскпг прпфесипналнпг кпнуексуа. 
Пуварају се дискурзивна пиуаоа филпзпфскп-есуеуске и кулуурплпщкп-спциплпщке прирпде ппсла. Размаура се пднпс ппјмпвнпг и 
ппјавнпг аспекуа прпјекуа, кап и пднпси уипа и меупда, щире гледанп уипплпщких пбразаца и мпрфплпщкпг присуупа.  Развијаое 
сппспбнпсуи је базиранп на акуивнпм пднпсу према уеприји архиуекууре, пднпснп према фенпменплпщкпм и уехнплпщкпм аспекуу 
преведеним у садржај прпјекуа. 

Другу групу шине излагаоа кпја имају за циљ да се суудену пбуши за преппзнаваое сурукууре архиуекупнских склпппва унууар прпјекуа, 
шије се елеменауи анализирају кап унууращоа веза пд знашаја за оегпве прпсупрне импликације: прпсупрна хијерархија, вплумен, 
уранспаренунпсу, међупрпсупр, ппливаленунпсу, динамишнпсу, мпбилнпсу. 

Трећи скуп ппкрива меупдплпщке кпнцепције шији се апликауивни капациуеу дпказује следпм анализа-синуеза ппсуупака: 
деуерминизам и индеуерминизам, ууилиуаризам, инууиција кап меупд, пејзажни кпд, ефемернпсу (дп несуајаоа архиуекууре), 
увпдећи у размаураое ппзицију и прпјекцију архиуекуе. 

Пиуаое мауеријалнпсуи свеуа свпје месуп у курсу заузима кап деп уехнплпщкпг дискурзивнпг ппља у кпјем се апсуракуним средсувима 
гепмеурије и примеоенпг меупда пдвија фпрмализација на линији кпја спаја исппљаваое ауупнпмне вреднпсуи саме мауерије у 
реалнпј реалнпсуи, једнакп кап и у дигиуалнпм бескрају, впдећи ка кпнцепуима мпрфпгенезе и кинеуишнпсуи архиуекууре.  

file:///G:/___A_AKREDITACIJA%202019-20/__PROCES/VU/03%20PRILOZI/Prilog%206.1%20Kopije%20radnih%20knjizica%20nastavnog%20osoblja/Asistenti/Milena%20Kordic.pdf


Литература  

J. Berger, Ways of Seeing (Penguin, 1990) 

N. Bourriaud, Formes de vie. L'art moderne et l'invention de soi (Denoël, 2009) 

G. Bašlar, Novi naučni duh (IK Zorana Stojanovida, 1991) 

M. Carpo, ed., The Digital Turn (Wiley, 2012) 

A. Fosijon, Život oblika (Kultura, Beograd 1964) 

R. Koolhaas, Delirious New York – А Retroactive Manifesto for Manhattan (The Monacelli Press, 1997) 

М. Кпрдић, Међупрпстпр (Зад. Андрејевић, 2012)  

S. Lavin, Flash in the Pan (AA Publications, 2014) 

В. Миленкпвић, Фпрма прати тему (АФ, МПУ, 2015)  

В. Миленкпвић, Архитектпнска фпрма и мулти-функција (Зад. Андрејевић, 2004)  

V. Mosco, The Digital Sublime Myth, Power, and Cyberspace (MIT Press, 2004) 

Т. Сурауимирпвић, Непрекинути прпстпр-мпдерна кућа (Зад. Андрејевић, 2009)  

А. Теllios, ed., Agile Design – Advanced Architectural Cultures (CND Publications, 2014) 
J. Till, Architecture Depends (MIT Press, 2012) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа:   2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа eкс-кауедра, кплпквијуми, кпнсулуације, семинарски рад, испиу 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу   

пракуишна насуава  усмени испу 20 

кплпквијум-и 40 (2x20) Семинарски рад 40 

семинар-и    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије – Aрхиуекуура (МАСА) / Инуегрисане академске 
суудије – Архиуекуура (ИАСА) 

Назив предмета: ИНДИВИДУАЛНЕ МЕТПДПЛПГИЈЕ / ТЕПРИЈА ПРПЈЕКТА  

Наставник / наставници: ванр. прпф. Милан Ђурић, прпф. Весна Цагић Милпщевић, ванр. прпф. др Александар 
Игоаупвић, ванр. прпф. др Ана Никезић, дпц. др Милена Кпрдић 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул А) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ прeдмeуa je суицaоe уeoриjскe oснoвe зa рaзумeвaоe щуa je уo aрхиуeкуoнски прojeкaу и спoсoбнoсу дa сe уaj 
уeoриjски кoрпус примeни у прoцeсимa издрaдe, криуишкoм уумaшeоу aрхиуeкуoнскoг прojeкуa и уeмaуизaциjи у 
сaврeмeнoм сoциjaлнo-друщувeoм кoнуeксуу и aрхиуeкуoнскoj прaкси. 

Исхпд предмета  

Исхoд прeдмeуa: спoсoбнoсуи зa aнaлизу сурукуурe и eлeмeнaуa aрхиуeкуoнскoг прojeкуa, мoгућнoсуи сисуeмскoг и 
aнaлуишнoг уумaшeоa пoсуупaкa и прoцeсa aрхиуeкуoнскoг прojeкуa и пoсeбнo мoгућнoсу примeнe дoсуигнууих 
спoсoбнoсуи у суудиo прojeкуу.  

01. Сппспбнпсу израде архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке захуеве. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да  3. развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји 
инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника 
02. Адекваунп знаое исуприје и уеприје архиуекууре и српдних умеунпсуи, уехнплпгија и друщувених наука. 
Суудену ће имауи знаое п: 1. кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама кпје су пд знашаја 
за прпјекупваое пбјекауа; 2. ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 
3. примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки 
присууп. 
06. Разумеваое архиуекупнске прпфесије и улпге архиуекуе у друщуву, ппсебнп у припреми прпјекауа кпји узима ју у 
пбзир спцијалне факупре . 
Суудену ће имауи разумеваое п: 1. прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према 
клијенуима, кприсницима пбјекауа, ивпђашима грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 
2. улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу уекућих меупда и 
урендпва у пбликпваоу грађене средине; 3. мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће заједнице. 
07. Разуме ваое ме упда исураживаоа и припреме пр пјекуних задауака за архиуекупнски прпјекау. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 3. дппринпсима архиуекауа и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјекунпг 
задаука и исураживашких меупда ппуребних за припрему задаука. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Teoриjскa нaсуaвa уoкoм сeмeсурa увoди суудeнуe у кoмплeксни уeмaуски склoп вaжaн и нeoпхoдaн зa изрaду и 
уoeрeуизaциjу aрхиуeкуoнскoг прojeкуa. Двa су aспeкуa пoкривaнa oвим курсoм: исуoриjскo уeoриjскe кoнцeпциje и 
уумaшeоa у сaврeмeнoм aрхиуeкуoнскoм кoнуeксуу, кao и кoнцeпциje – уeoриjскe и прaкуишaрскe – кoje oбjaщоавajу 
принципe, зaкoнисуoсуи, услoвe aли  и спeцифишнoсуи и пaруикулaрнoсуи aрхиуeкуoнскoг прojeкуa. 

Суудeнуи у фoрми сeминaрскoг рaдa сa уeoриjским пoлaзищуeм и суудиjoм слушaja (дo 10000брeши), и зaкљушним 
aпсурaкуoм кao увoд у Суудиo прojeкaу (2 кoлoквиjумa и испиу кao усмeнa oдбрaнa)  

Прeдмeу je сурукуурирaн у 6 уeмaуских цeлинa: 1) Архиуекуура и свеу 2) Субјеку-пбјеку 3) Каруа – уериуприја 4) 
Технплпгија прпјекуа, 5) Меупд  и 6) Кпнцепу и фпрма прпјекуа, кпје се развијају се у 15 уемауских јединица.  

Литература  

De Jong, T. M., Van Der Voordt, eds. Ways to study and research: Urban, Аrchitectural, and Тechnical design. IOS Press, 2002. 
Till, Jeremy, Architecture Depends (MIT Press, 2009).  
Bergson, Henri. Creative Evolution. New York: Dover Publications, Inc. Mineola, 1998. 
М. Ђурић, Ј. Живаншевић. 77 ппјмпва архитектпнскпг дискурса. Бгд: Пплигпн, 2011.  
Миленкпвић, Владимир. Фпрма прати тему. Бгд: УБ - АФ и МПУ, 2015.  
Кпрдић, Милена. Међупрпстпр. Бгд: Задужбина Андрејевић, 2012. 
Fuko, Mišel. Nadzirati i kažnjavati. IK Zoran Stojanovid, 1997.  



Badiju, Alen. Pravi život. FMK, 2017.  
Deleuze, Gilles, Cinema 1: The Movement-Image. Minneapolis: University of Minnesota Press, 2002. 
Agamben, Đorđo. Dispozitiv i drugi eseji. Novi Sad: Adresa, 2012. 
Armando, Alessandro, Durbiano, Giovanni. Teoria del progetto architettonico, Dai disegni agli effetti. Carocci, 2017. 
Bauman, Zygmunt. Modernity and Ambivalence. Cambridge: Polity Press, 1991. 
Latur, Bruno. Mreže, društva, sfere: razmatranja jednog teoretičara aktera-mreže. Beograd: FMK, 2017. 
Tschumi, Bernard. Notations: Diagrams and Sequences. London: Artifice Books on Architecture, 2014. 
Altiser, Luj. Ideologija i državni ideološki aparati. Loznica: Karpos, 2009; 
Delez, Žil. Pregovori, 1972-1990. Loznica: Karpos, 2015; 
Deleuze, Gilles, Guattari, Felix. Kapitalizam i shizofrenija 2, Tisudu platoa. Zagreb: Sandorf & Mizantrop, 2013. 
Wallenstein, Sven-Olov, Bio-politics and the Emergence of Modern Architecture, New York: Princeton Architectural Press, 2009. 
Rabinow, Paul, ed. Foucault reader, New York: Pantheon Books, 1984. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:       2 вежбе:  други пблици насуаве:   (суудијски) исураживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, дискусије, кплпквијуми, кпнсулуације, семинарски рад, испиу. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу 50 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 50   

семинар-и    
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Студијски прпграм / студијски прпграми:  Масуер акaдемске суудије – Aрхиуекуура (МАСА) / Инуегрисане академске 
суудије – Архиуекуура (ИАСА) 

Назив предмета:  ИСТРАЖИВАШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ 

Наставник / наставници: Александру Ј. Вуја, ванредни прпфспр (1), др Павле Д. Суаменпвић, дпцену,  др Јелена Ж. 
Милпщевић, дпцену  

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул А) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Ппщуи циљ предмеуа је увпђеое у пснпвна знаоа исураживаоа у пбласуи архиуекупнскпг прпјекупваоа и дизајна ппуребна да 
сууденуи мпгу сампсуалнп да ппсуаве уемаускп ппље рада, прецизирају пквире исураживаоа, развију меупде и дпђу дп сврсисхпдних 
резулуауа. 

Ппсебан циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са суандардима и принципима исураживаоа кап и уепријским пснпвама 
меупдплпщких ппсуупака и уехника исураживаоа у архиуекупнскпм прпјекупваоу. На пснпву суешенпг знаоа сууденуи дпбијају 
дпвпљнп знаоа да кпнципирају индивидуални присууп исураживаоу и уиме се дирекунп уведу у израду сппсувене масуер уезе. 

Исхпд предмета  

Адекваунп знаое исуприје и уеприје архиуекууре и српдних умеунпсуи, уехнплпгија и друщувених наука. 

Суудену ће имауи знаое п: 

1. кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама кпје су пд знашаја за прпјекупваое 

пбјекауа; 

2. ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 

3. примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки присууп. 

Знаое п ликпвним умеунпсуима кап ууицајним за квалиуеу архиуекупнскпг прпјекуа. 

Суудену ће имауи знаое п: 

1. упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; 

2. креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 

3. креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и 

репрезенуације. 

Разумеваое меупда исураживаоа и припреме прпјекуних задауака за архиуекупнски прпјекау. 

Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за 

ппсуављени прпјекуни задауак; 

2. ппуреби да се прпцене и припреме прпјекуни задаци разлишиуих размера и уипплпгија, да се дефинищу захуеви 

клијенуа и кприсника и оихпва прилагпдљивпсу лпкацији и кпнуексуу; 

3. дппринпсима архиуекауа и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјекунпг задаука и исураживашких меупда ппуребних за 
припрему задаука. 

Садржај предмета 

Тепријска насуава, крпз увпдни деп курса, излаже и прпблемауизује уемауски пквир исураживаоа у ппљу архиуекупнскпг 
прпјекупваоа; размаура суандарде и принципе исураживаоа; лиуераууру и референце, кап и пднпсе уеприје и меупде, прпјекупваоа и 
исураживаоа. Тпкпм курса сууденуи се уппзнају са генералним прегледпм меупдплпщких ппсуупака и уехника упбишајених за ппље 
дизајна: пд суудије слушаја, мпдела и симулација, уепријскп-инуерпреуауивних исураживаоа, квалиуауивних исураживаоа; прекп 
експерименуа, кпрелаципних исураживаоа и лпгишке аргуменуације, дп кпмбинпваних меупда и сурауегија исураживаоа. У 
ппследоем делу курса изажу се исураживаоа у другим пбласуима, инуердисципларна исураживаоа и индивидуални присуупи и 
кпнцепуи. 

Литература  

Linda, Groat, David, Wang. Architectural Research Methods. John Wiley & Sons, Inc. 2002. 

Hillier, Bill. Space is the machine, A configurational theory of architecture. University of Cambridge, 1999. 

Михајлпвић, Дпбривпје. Меупдплпгија наушних исураживаоа. Бепград: Факулуеу прганизаципних наука, 2004. 

Vuja, Aleksandru, Čolid Mila Vesna, Damjanovid. Instant grad : arhitektonski ogledi, Beograd: Arhitektonski fakultet, 2013. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 



предаваоа:    
2  

вежбе:  
0 

други пблици насуаве:   
0 

(суудијски) исураживашки рад:  
0  

 
 

Метпде извпђеоа наставе 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 45 Завршни испит  55 

Акуивнпсу у упку предаваоа 15 Писмени испит  

Кплпквијум 1 15 Тема и апсураку 20 

Кплпквијум 2 15 Садржај 10 

  Лиуерауура 10 

  Фрагмену меупдплпщкпг исураживаоа 10 

  Усмени испиу, презенуација рада 5 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
  



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Mпдул А 

Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА - А 

Наставник / наставници: арх. Милпщ М. Ненадпвић, дпцену 

Статус предмета: пбавезан за Мпдул А 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ сурушне праксе је примена суешених знаоа и оихпва прпвера у пракси.  
Суицаое неппсредних пракуишних знаоа и искусуава у прпјекуним бирпима, у реализацији архиуекупнских пбјекауа, у јавним и другим 
инсуиууцијама у кпјима се пдвија прпцес архиуекупнскпг и урбанисуишкпг прпјекупваоа, урбанисуишкпг планираоа или 
наушнп/умеунишкп исураживашкпг рада. 
Суицаое искусува у уимскпм раду у прпцесу архиуекупнскпг и урбанисуишкпг прпјекупваоа и реализације архиуекупнских пбјекауа. 

Исхпд предмета  

Пп заврщеуку сурушне праксе пд сууденуа се пшекује сппспбнпсу неппсредне примене наушних, умеунишких, сурушних и уепријских 
знаоа и пракуишних ппсуупака у реализацији архиуекупнских и урбанисуишких прпјекауа. 
Разумеваое акууелне праксе архиуекупнскпг и урбанисуишкпг прпјекупваоа; Разумеваое друщувенп – екпнпмскпг пквира 
архиуекупнских и урбанисуишких инуервенција; Сппспбнпсу инуеграције суешених знаоа; Примена суешених вещуина; Сппспбнпсу 
уимскпг рада; Свесу п улпзи архиуекуе у савременпм друщуву; Разумеваое прпфесипналне еуике и кпдекса ппнащаоа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Фпрмира се за свакпг сууденуа ппсебнп, у зависнпсуи избпра бирпа, прганизације, инсуиууције или градилищуа где се пбавља сурушна 
пракса. 

Практишна настава  

Фпрмира се за свакпг сууденуа ппсебнп, у зависнпсуи избпра бирпа, прганизације, инсуиууције или градилищуа где се пбавља сурушна 
пракса. 

Литература  

/ 

Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: 

90 предаваоа:  вежбе:  други пблици насуаве:  (суудијски) исураживашки рад:  

Метпде извпђеоа наставе 

Суудену сам бира прпјекуни бирп, јавну или другу инсуиууцију, градилищуе или пдгпварајућу наушнписураживашку инсуиууцију у кпјпј 
ће пбавиуи сурушну праксу / у земљи или инпсурансуву/. 
Израда дневника сурушне праксе и семинарскпг рада 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

дневник сурушне праксе 50 семинарски рад 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Урбанизам – Пдрживи град 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул У / Инуегрисане академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: ПДРЖИВИ ГРАД 1 - ТРАНСФПРМАЦИЈЕ 

Наставници: др Владимир М. Михајлпв, ванредни прпфеспр / др Иван Ж. Симић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул У), избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је изушаваое прпцеса урансфпрмације градпва и разлишиуих друщувених, екпнпмских, екплпщких и других фенпмена 
кпји га узрпкују. Градпви кап најслпженији анурпппгени сисуеми ппд суалним су прпменама и резулуау вищесуруких међуппвезаних 
ууицаја- пни меоају свпју велишину, фпрму, кап и друщувенп-екпнпмскп уређеое. Прпцеси урансфпрмације, билп да су сппнуанп 
насуали или су резулуау планираоа, пснпвни су механизам урбанпг развпја. Сууденуи се псппспбљавају за криуишкп разумеваое 
генезе и ууицаја пвих прпцеса на развпј градпва, пвладаваое и примену пснпвних знаоа у пбласуи урбанизма и планираоа. Сазнаоа 
п упме щуа мпгу биуи ппкреуаши урансфпрмације града, какп су уи разлишиуи ууицаји у међуспбнпј вези и на кпји нашин се 
урансфпрмације манифесуују у једнпј урбанпј средини. 

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у плански прпцес. Суудену ће имауи знаое п: 
1. Тепријским аспекуима у вези са урбанисуишким прпјекупваоем и планираоем урбаних заједница; 
2. Ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 

3. Акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 
защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 

Тепријска настава се реализује крпз еx-cathedra предаваоа кпја сууденуима пренпсе пснпвне уепријске пдреднице везане за урбани 
развпј и урансфпрмацију градпва, какп крпз исупријски преглед, уакп и крпз преглед акууелне уеприје из пбласуи урбанизма, 
планираоа и других релевануних наушних дисциплина. Накпн щуп сууденуи усвпје пснпвна уепријска знаоа, сууденуи су спремни за 
сампсуални исураживашки рад кпји се реализује крпз сууденуске дебауе. Сууденуи се расппређују у пквиру групе дпбијају заједнишки 
задауак да прпуше пдређени фенпмен везан за урансфпрмацију градпва, а зауим фпрмирају криуишкп-аргуменуауивни суав кпји 
презенуују у амфиуеауру пред псуалим сууденуима. Свпје суавпве сушељавају са другпм группм сууденауа и псуалим сууденуима, па се 
у кпнсурукуивнпј дебауи размаура дауи фенпмен урансфпрмације. Суавпви се фпрмирају и аргуменуују на пснпву прпушене уеприје из 
лиуераууре и слушајева из праксе. 

Пбавезна литература: 

 Elin, N. (2002). Postmoderni urbanizam, Beograd: Orion. (izbor poglavlja) 

 Šoe, F. (1978). Urbanizam, utopija i stvarnost, Beograd: Građevinska knjiga. (izbor poglavlja) 

 LeGates, R.T, & Stout, F. (Eds.). (2003). The City Reader. London and New York: Routledge. (izbor poglavlja) 

 Михајлпв, В. (2016) Мереое немерљивпг – Инпвауивне меупде прпцене алуернауивa развпја града. 
Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду ISBN 978-86-7924-149-8 

Преппручена литература: 
 Alexander, C., Ishikawa, S., & Silverstein, M. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings and Construction. New York: Oxford University 

Press. 

 Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Malden in Massachusetts, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. 

 Castex, J., Depaule J.C., & Panerai, P. (1989). Urbane forme. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Cerda, I. *1979 (1867)+. La théorie générale de l'urbanisation. Paris: Editions du Seuil. 

 Cullen, G. (1990). Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Doksijadis K. (1982). Čovek i grad. Beograd: Nolit. 

 Dženks, Č. (1988). Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Fainstein, S., & Campbell, S. (Eds.) (2002). Readings in Urban Theory. Oxford and Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers. 

 Fisher, F., & Forester, J. (Eds.). (1993). The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Durham and London: Duke University 
Press. 

 Fišman, R. (1997). Ebenizer Hauard i njegov koncept vrtnog grada. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture - 
       Antologija tekstova. Knjiga 1. (str. 330-353). Beograd: IDEA. 

 Fišman, R. (1997). Le Korbizjeove urbanističke ideje. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture - Antologija tekstova. Knjiga 
2/A. (str. 318-349). Beograd: IDEA. 

 Forester, J. (1989). Planning in the Face of Power. Berkeley: University of California Press. 

 Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain: From Knowledge to Action. Princeton: Princeton University Press. 

 Harvey, D.(1973). Social Justice and the City. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

 Hayek, F.A. [1997 (1944)]. Put u ropstvo. Novi Sad: Global Book. 

 Hall, P. [1996 (1988)]. Cities of Tomorrow. Cambridge, MA and Oxford: Blackwell. 

 Healey, P. (1997). Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. Houndmills and London: MacMillan Press. 



 Jacobs, J. [1992 (1961)]. The death and life of great american cities. New York: Vintage Books. 

 Krier, R.(1991). Gradski prostor u teoriji i praksi. Beograd, Građevinska knjiga 

 Lazarevid Bajec N. (1987). Grad između empirije i utopije, IICSSOS 

 Lazarevid Bajec, N. & Maruna, M. (2009). Strategic Urban Design & Cultural Diversity. Beograd: Faculty of Architecture. 

 Lefevr, A. (1974). Urbana revolucija. Beograd: Nolit. 

 Le Corbusier (1974). Način razmišljanja o urbanizmu. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Linč, K.(1974). Slika jednog grada. Beograd: Izdavačko preduzede Građevinska knjiga. 

 Maksimovid, B.(1978). Idejni razvoj srpskog urbanizma – Period rekonstrukcije gradova do 1914. Beograd: SANU. 

 Mamford, L.(2001). Grad u istoriji. Beograd: Book&Marso. (Originalno delo publikovano 1925.) 

 Radoviс. R. (2005). Forma grada. Beograd: Orion art. 

 Rosi, A.( 1996). Arhitektura grada. Beograd: Građevinska knjiga - Premis 

 Rowe, C., & Koetter, F. (1988). Grad kolaž. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Sassen, S.(2001). The Global City - New York, London, Tokio. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

 Sassen, S. (ed.). (2002). Global Networks Linked Cities. New York, London: Routledge. 

 Simmie, J., Hart, D., & Wood, P. (Eds.). (2001). Innovative Cities. London and New York: Spon Press. 

 Van Rosen, V. (1997). Berlahe i kultura planiranja grada. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture - Antologija 

 tekstova. Knjiga 1. (str. 484-503). Beograd: IDEA. 

 Vibenson, D. (1997). Utopijski aspekt industrijskog grada Tonija Garnijea. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture - 

 Antologija tekstova. Knjiga 1. Beograd: IDEA. 

 Venturi, R., Skot Braun, D., & Ajzenur, S. (1988). Pouke Las Vegasa. Beograd: Građevinska knjiga 

 Vujovid, S. (1982). Grad i društvo. Beograd: ICSSO 

 Zite, K. *2006 (1989)+. Umetničko oblikovanje gradova. (prevod Đ. Tabakovid). Beograd: Građevinska knjiga. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 3 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, дискусије и интерактивна настава. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

кплпквијум-и 30   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул У 

Назив предмета: СТУДИП М01У - ПРПЈЕКАТ_ЕКПЛПЩКИ УРБАНИ ДИЗАЈН  

Наставник: др Јелена А. Живкпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезн за Мпдул У 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ насуаве је развпј знаоа п екплпщкпм присуупу развпју људских насеља и псппспбљаваое сууденауа за оегпву примену у дпмену 
урбанпг дизајна. Псуварује се крпз размаураое пднпса између прирпде и кулууре у специфишнпм прпсупрнпм кпнуексуу.  Исуражују се 
мпгућнпсуи инуеграције знаоа п прирпднп-екплпщким и друщувеним прпцесима у прпцес урбанпг дизајна на разлишиуим 
прпблемским и прпсупрним нивпима. 

Исхпд предмета  
Пп заврщеуку предмеуа пд сууденауа се пшекује да:  
- Ппседују пснпвнп знаое п прирпдним пснпвама урбанпг развпја, екплпщким прпцесима и прпблемима у урбанпј средини, и 

преппзнају оихпве везе са прпцесима и прпизвпдима урбанпг дизајна.  
- Ппседују вещуину примене разлишиуих исураживашких и прпјекуануских меупда и уехника у дпмену урбанпг дизајна  
- Буду сппспбни да крпз прпјекау усппсуаве релације између (екп)уепреуских кпнцепауа и урбанпг дизајна, крпз креауивну и 

кпнуексуу прилагпђену примену екплпщких принципа и мера на разлишиуим прпблемским и прпсупрним нивпима. 

Садржај предмета 
Практишна настава  
Специфишна уема и прпсупрни пквир се ууврђује сваке гпдине и у складу са опм се специфицирају кљушна пиуаоа и нивпи разраде 
задаука у суудију. Мпгуће уеме су: Екп-дисурику/насеље/суседсувп; екп присууп прпјекупваоу специфишних градских мрежа и 
швприщуа; екплпщки присууп регенерацији припбаља; урбани дизајн у услпвима адапуације на климауске прпмене....  
 
Насуава на предмеуу је прганизпвана у два дела: 1) исураживаое и 2) прпјекау.  
1) Исураживаое пбухвауа: а) Исураживаое уеприја, кпнцепауа, мпдела екплпщкпг урбанизма у релацији са уемауским пбласуима 
(прирпда/предеп, заједница, месуп, мпбилнпсу, енергија, впда, пупад , грађеое...) и прпсупрним нивпима екплпщкпг урбанизма, б) 
Исураживаое кпнуексуа развпја , в) Исураживаое лпкације, г) Исураживаое праксе. Циљ исураживаоа је фпрмираое уепреуских и 
нпрмауивних пснпва прпјекуа и развпј дизајнерских алауа за  екплпщки урбани дизајн у специфишнпм кпнуексуу.  
2) Рад на прпјекуу пбухвауа: а) Кпнцепу прпјекуа  кпји се  дефинище на прпграмскпм нивпу и разрађује крпз усппсуављаое веза између 
уемауских пбласуи  на разлишиуим прпсупрним нивпима б) Разрада прпјекуа пбухвауа: урбанисуишкп рещеое прпсупрне 
целине/мреже, архиуекупнскп-урбанисуишкп рещеое маое прпсупрне групације и архиуекупнскп рещеое каракуерисуишнпг 
пбјекуа/урбанпг амбијенуа. 

Литература  
 Shirley P.,Moughtin  J. C. (2005)  Urban Design: Green Dimensions, London:Routledge 

 Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design: An Environmental Approach, London, New York: Spon Press    

 Birkeland J. (2002) Design For Sustainability: A Sourcebook Of Integrated Eco-Logical Solutions, London, Sterling: Earthscan      

 Wines James ( 2000) Green Architecture, Koln, London, Paris, Tokyo: Tachen    

 Пуцар М. Пајевић М., Јпванпвић Ппппвић М. (1994) Бипклимаускп планираое и прпјекупваое: урбанисуишки парамеури, Бепград: 
Завеу 

 Waldheim Ch. (ed.) (2006) The Landscape Urbanism Reader, NY: Princeton Architectural Press 

 Живкпвић, Ј. (2015) РИДЕР –  збирка уексупва за Суудип Екплпщки урбани дизајн, инуерна дигиуална публикација АФ 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици насуаве: 9 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна насуава, суудијски исураживашки рад и други пблици насуаве.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 елабпрау прпјекуа и пдбрана елабпрауа 60 

кплпквијум-и 30   
 

 
 
 
 
 
 
  



Студијски прпграм: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул У 

Назив предмета: СТУДИП М01У  - СЕМИНАР_ЕКПЛПЩКИ УРБАНИ ДИЗАЈН 

Наставник: др Јелена А. Живкпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезн за Мпдул У 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ семинара је уппзнаваое сууденауа са екплпщким захуевима и принципима урбанпг развпја кап и мерама за оихпву реализацију  
у урбанпм дизајну. Размаурају се пиуаоа и уеме кпје впде дизајнерски прпцес усмерен на пдрживи и климауским прпменама 
прилагпђен развпј. Тежи се ппвезиваоу прирпде и кулууре и ппдсуише креауивнпсу у урагаоу за дизајнерским пдгпвприма кпји 
изражавају специфишнпсу пдређенпг месуа. 

Исхпд предмета  
Пп заврщеуку предмеуа пд сууденауа се пшекује да:  
- Ппседују знаое п екплпщким уепријама, кпнцепуима и принципима урбанпг развпја  
- Разумеју улпгу, ппуенцијале и пгранишеоа урбанпг дизајна у псувареоу екплпщки сензиуивнпг, пдрживпг и климауски адапуиранпг 

развпја.  
- Развију сппспбнпсу криуишкпг мищљеоа п ефекуима грађеоа и уређиваоа прпсупра на прирпду и друщувп. 
- Буду сппспбни за креауивну и кпнуексуу прилагпђену примену екплпщких принципа и мера у пбликпваоу градскпг прпсупра  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Семинар је прганизпван крпз инуеракуивна предаваоа кпја размаурају кпнуексу, пснпве и ппсебне уеме екплпщкпг 
урбанпг дизајна. Насуава на предмеуу пбухвауа размаураое следећих пиуаоа: Развпј екплпщкпг присуупа у уеприји и 
пракси изграђиваоа и уређиваоа градпва; Екплпщки захуеви урбанпг развпја и оихпва прпсупрна релеванунпсу; 
Принципи екплпщкпг дизајна и кпнцепуи екп-градпва;  Каракуерисуике савременпг екплпщкпг присуупа усмераваоу 
урбанпг развпја: пд „екплпгије у градпвима“ дп „екплпгије градпва“; Екплпщки квалиуеуи градскпг прпсупра у кпнуексуу 
плурализма инуереса, уппуребе и знашеоа урбанпг прпсупра. Климауске прпмене и екплпщки урбани дизајн. Пднпс 
екплпщкпг урбанпг дизајна, инуегралнпг и пдрживпг развпја. Ппсебне уеме екплпщкпг урбанпг дизајна: предеп и 
прирпда, мпбилнпсу, енергија, пупад, архиуекуура, заједница/кпегзисуенција, акуери ... 

Литература  
 Van Der Ryn S., Cowan S., (1996) Ecological Design, Island Press, Washington DC  

 Moughtin J. C., Shirley P. (2005) Urban Design: Green Dimensions, London:Routledge  

 Hough M. (1995) Cities and Natural Processes, London, Routledge  

 Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design: An Environmental Approach, London, New York: Spon Press  

 Birkeland J. (2002) Design For Sustainability: A Sourcebook Of Integrated Eco-Logical Solutions, London, Sterling: Earthscan 

 Живкпвић, Ј. (2015) РИДЕР-збирка уексупва за Суудип Екплпщки урбани дизајн, инуерна дигиуална публикација АФ 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа: 2 вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су предаваоа еx-кауедра, дискусије, инуеракуивни 
пблици насуаве, анализа слушајева, презенуације, радипнице, дебауе.   

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 елабпрау 40 

кплпквијум-и 40   

 

 
 
 
 
 
 
 



 

 Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул У / Инуегрисане академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: ПДРЖИВИ ГРАД 2 - ПРПСТПРНЕ ЦЕЛИНЕ 

Наставници: Милица П. Милпјевић, дпцену / Ивица Љ.Никплић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул У), избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Разумеваое и примена принципа фпрмираоа прпсупрних целина пд макрп дп микрп прпсупрнпг нивпа са уежищуем на разумеваоу 
урбанпг склппа. Уппзнаваое са разлишиуим развпјним парадигмама и оихпвим прпсупрним манифесуацијама. Развијаое прпсупрних 
пбразаца и мпдела градскпг склппа у пднпсу на дпминануну парадигму урбане пплиуике 19., 20. и 21. века. Разумеваое меупдплпгије 
исураживаоа урбанпг склппа: криуеријума иденуификације прпсупрних целина, анализе, кпмпарације и  класификације градских 
склпппва, и мпгуће примене резулуауа исураживаоа кап принципа креираоа нпвих рещеоа. 

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у 
плански прпцес. Суудену ће имауи знаое п: 

1. уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
2. ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
3. акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 

защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 
Псуали исхпди: креираое ауласа ппсебнп вреднпваних и кап уаквих исуакнууих прпсупрних (урбанисуишких) целина у градпвима 
Србије 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Предаваоа су прганизпвана у некпликп  целина: прпсупрни нивпи, развпјне парадигме, меупдплпгија исураживаоа и фпрмауивни 
принципи креираоа прпсупрних целина. 
Индивидуалан рад сууденауа на кпнкреунпм пплигпну се сасупји из уеренских исураживаоа, менупрски спрпведених пгледа и 
дискусије резулуауа исураживаоа. 

Литература  
Hall, P. & Ward, C. (1999). Sociable cities. The Legacy of Ebenezer Howard. Chichester: John Wiley & Sons 
Hall, P. (2014). Cities of Tomorrow: An Intellectual History of Urban Planning and Design in the Twentieth Century. Oxford: Blackwell Publishing. 
Hall (2013). Good Cities, Better Lives: How Europe Discovered the Lost Art of Urbanism. London: Routledge. 
Kostof, S (1999). The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History.  London: Thames & Hudson 
Kostof, S (2005). The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History. London: Thames & Hudson 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа: 3 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, пгледи, дискусије 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 испиу 40 

кплпквијум-и 40   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул У 

Назив предмета: СТУДИП М02У  - ПРПЈЕКАТ_ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН 

Наставник: др Зпран Н. Ђуканпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул У 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое и псппспбљаваое сууденауа за делпваое у ппљу паруиципауивнпг урбанпг дизајна, пднпснп за експеруски рад на изради 
урбанисуишких прпјекауа за кпмплексна градска ппдрушја уз акуивнп укљушеое јавнпсуи, лпкалне заједнице и других релевануних 
суејкхплдера у прпцесе урбанисуишкпг планираоа, прпјекупваоа и имплеменуације. 

Исхпд предмета  
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 

• припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи 
низ медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак; 

• разуме кпнсурукуивни и сурукуурални склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се 
пднпсе на прпјекупваое и изградоу кпмплеунпг архиуекупнскпг прпјекуа; 

• развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и 
уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника. 

Суудену ће имауи знаое п: 
• кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама кпје су пд знашаја за прпјекупваое пбјекауа; 
• ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре;  
• примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки присууп; 
• креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 
• уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
• акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 

защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

• ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 
• ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
• нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе; 
• прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа, извпђашима 

грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 
• улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнајући важнпсу уекућих меупда и урендпва у 

пбликпваоу грађене средине; 
• мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће заједнице; 
• ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за ппсуављени 

прпјекуни задауак; 
• ппуреби да се прпцене и припреме прпјекуни задаци разлишиуих размера и уипплпгија, да се дефинищу захуеви клијенуа и 

кприсника и оихпва прилагпдљивпсу лпкацији и кпнуексуу; 
Суудену ће имауи вещуине да изради прпјекау кпји ће испуоавауи услпве кприсника и биуи у складу са правнпм регулауивпм, 
пдгпварајућим суандардима перфпрманси мауеријала и захуевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 

Садржај предмета 
Практишна настава ппдразумева исураживаое развпјних мпгућнпсуи кпмплексних урбаних прпсупра, кап и мпгућнпсуи оихпвпг 
унапређеоа кприщћеоем разлишиуих паруиципауивних меупда и уехника. Исуражују се мпгућнпсуи и пгранишеоа у кпјима ппље 
урбанпг дизајна прпналази свпју адеквауну улпгу у развпјним прпцесима града, применпм разлишиуих меупда и уехника кпје у уим 
прпцесима пбезбеђују ушещће најрелеванунијих суејкхплдера. За предмеунп ппдрушје: 

1. дефинищу се ппщуе каракуерисуике щирег уемаускпг ппља у прпсупрнп-функципналнпм, прирпднп-екплпщкпм, спцип-
кулуурнпм али и друщувенп-прганизаципнпм смислу; 

2. дефинищу се специфишне каракуерисуике и квалиуеуи ппсупјећег суаоа прпблемске ппдцелине; анализирају се и акуивирају 
лпкални суејкхплдери релевануни за будући урбани развпј ппдрушја; кпмпарауивнп се исуражују адеквауне суудије слушаја у 
дпмаћпј и инпсуранпј пракси; иденуификују се адеквауне меупде и уехнике за паруиципауивни урбани дизајн;  

3. уз акуивнп укљушеое изабраних суејкхплдера, исуражују се ппуенцијали пдабраних-предлпжених развпјних прпграма уз 
исупвременп сагледаваое ппуенцијалних ефекауа реализације кпнкреуних прпјекауа и исураживаое мпгућнпсуи оихпвпг 
уериупријалнпг и-или уемаускпг ппвезиваоа у мреже. 

Литература  
Ђуканпвић, З. и Ћекини, А. Б. (уредници). (2019) Негптинске пивнице: Партиципативни урбани дизајн. Бепград: Иуалијански инсуиууу 
за кулууру. 
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Public Art & Public Space. 
Ђуканпвић З., Бпбић А., Живкпвић Ј., и други. (2011) Уметнпст у јавнпм прпстпру. Бепград: Academica – академска група. 
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Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа:  0 вежбе: 0 други пблици насуаве:  9 (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна насуава, уеренски рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

задаци 20 инуерпреуација 15 

кплпквијум-и 20 кпнцепу 15 

  разрада 20 

  презенуација 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул У 

Назив предмета: СТУДИП М02У  - СЕМИНАР_ПАРТИЦИПАТИВНИ УРБАНИ ДИЗАЈН 

Наставник: др Зпран Н. Ђуканпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул У 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое и псппспбљаваое сууденауа за делпваое у специфишним услпвима инуердисциплинарнпг, паруиципауивнпг експерускпг 
рада у ппљу урбанпг дизајна уз ппмпћ и акуивнп укљушеое јавнпсуи, лпкалне заједнице и других релевануних суејкхплдера у прпцесе 
дпнпщеоа пдлука, урбанисуишкпг планираоа, прпјекупваоа и имплеменуације. Псппспбљаваое за разумеваое разлпга, меупда и 
прпцеса паруиципауивнпг дпнпщеоа пдлука у ппљу планираоа, прпјекупваоа и реализације урбанисуишких прпјекауа. 

Исхпд предмета  
Суудену ће имауи сппспбнпсу да развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске 
аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника. 
Суудену ће имауи знаое п:  

• кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама кпје су пд знашаја за прпјекупваое пбјекауа; 
• ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 
• примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки присууп; 
• уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
• ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
• акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 

защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

• ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 
• ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
• нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе; 
• прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа, извпђашима 

грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 
• мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће заједнице; 

• ппуреби да се прпцене и припреме прпјекуни задаци разлишиуих размера и уипплпгија, да се дефинищу захуеви клијенуа и 
кприсника и оихпва прилагпдљивпсу лпкацији и кпнуексуу. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
1) Паруиципација у урбанпм дизајну: улпге и дефиниције; град и демпкрауија; паруиципација и пдрживпсу; суејкхплдери; ушещће 
јавнпсуи; нивпи паруиципације; паруиципауивне уехнике; мпгућнпсуи и пгранишеоа паруиципауивнпг урбанпг дизајна; 
2) Видпви паруиципације: фпрмални и нефпрмални; легалнп и легиуимнп; 
3) Алауи: анализа суејкхплдера; прегпвараое; кпнфлику меначмену; 
4) Суудије слушаја. 

Литература  
Ђуканпвић, З. и Ћекини, А. Б. (уредници). (2019) Негптинске пивнице: Партиципативни урбани дизајн. Бепград: Иуалијански инсуиууу 
за кулууру. 
Jones P. B., Petrescu D., Till J. (2005) Arcitecture and Participation. London, New York: Spon Press. 
Radovid D., Boontharm D. (2013) In the Search of Urban Quality: 100 Maps of Kuhobutsugawa Street, Jiygaoka; IKI (international Keio Institute 
for Architecture and Urbanism. Tokyo: Flick Studio. 
Bull C., Boontharm D. and others (Eds.) (2007) Cross-Cultural Urban design. London: Routledge. 
Шплић Р. (2006) Партиципативнп планираое. Бепград: Задужбина Андрејевић. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа:  2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна насуава. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

акуивнпсу у упку насуаве 30 семинарски рад 50 

кплпквијум 20   
 

 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул У / Инуегрисане академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: ПДРЖИВИ ГРАД 3 - ИНСТРУМЕНТИ УПРАВЉАОА ТЕРИТПРИЈПМ 

Наставници: др Данијела М. Милпванпвић Рпдић, дпцену /др Раука П. Шплић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул У), избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета  
Уппзнаваое са савременим кпнцепупм – ппреклп, мпдалиуеуи и инсуруменуи -  управљаоа уериупријпм и усппсуављаое релације са 
урадиципналним инсуруменуима управљаоа прпсупрним развпјем - урбанисуишким и прпсупрним планираоем и урбанисуишким и 
архиуекупнским прпјекупваоем.  Инфпрмисаое п акууелним исураживаоима и савременпј пракси планираоа и управљаоа развпјем 
уериуприје у земљама ЕУ и Србији и псппспбљаваое сууденауа за оихпвп криуишкп прпмищљаое и пракуишну примену. 

Исхпд предмета  
Сууденуи ће пвладауи адеквауним знаоем п:  

1. Акууелним уепријама и развпјним агендама пд знашаја за разумеваое савременпг кпнцепуа управљаоа развпјем уериуприје, 
2. Савременпј пракси – каракуерисуикама, услпвима и ефекуима примене нпве генерације инсуруменауа управљаоа развпјем 

уериуприје, 
3. Акууелнпј пплиуици управљаоа развпјем уериуприје и закпнпдавсуву Србије пд знашаја за управљаое развпјем уериуприје. 

Сууденуи ће пвладауи знаоима и вещуинама ппуребним за: 
1. Криуишку анализу и разумеваое каракуерисуика кпнкреуне уериуприје/развпјнпг кпнуексуа, 
2. Избпр инсуруменуа у складу са разумеваоем кпнкреуне уериуприје/развпјнпг кпнуексуа кпји би мпгап да пмпгући  

инуеграцију разлишиуих развпјних аспекауа, акуера и извпра финансираоа, али и биуи инуегрисан са псуалим инсуруменуима 
управљаоа развпјем, 

3. Ушещће у фпрмулисаоу инсуруменуа у прпцесу сарадое са псуалим акуерима пдгпвпрним за управљаое/заинуереспваним 
за развпј уериуприје, 

4. Аруикулацију иницијауиве и лишну и прпфесипналну пдгпвпрнпсу. 
Садржај предмета 
Тепријска настава 
У пквиру уепријскпг дела насуава управљаое уериупријпм и инсуруменуи управљаоа се размаурају у пквиру кпнцепуа пдрживпг 
развпја и инуегралнпг мпдела планираоа, кап и у кпнуексуу акууелних развпјних пплиуика Еврппске уније. Главни циљеви насуавнпг 
прпцеса су развијаое кпмпеуенција за фпрмулисаое инсуруменауа управљаоа ради дпсуизаоа пдрживпг развпја уериуприје. 
Сууденуи се уппзнају са уемама специфишним за лпкални кпнуексу (пдабрана уериуприја) и за нпве инсуруменуе управљаоа 
уериупријпм. 

Литература  
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planning and normative protection of space and environment. 11-13. May 2017, Subotica - Palid, Serbia.  
Čolič, R., Mojovid, Đ., Petkovid, M., Čolid, N. (2013). Guide for Participation in Urban Development Planning. Belgrade: GIZ/AMBERO-ICON.  
UN-HABITAT (2017). New Urban Agenda. 
UN (2015). Transforming our world: The 2030 agenda for sustainable development.  

Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 3  вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, ппсеуа уерену, групне дискусије, радипнице, разгпвпри са експеруима, писани и графишки радпви маоег пбима 
(кплпквијуми) и израда семинарскпг рада 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 70 Завршни испит  укупнп ппена 30 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу - семинарски рад 25 

кплпквијум-и 40 усмени испиу - презенуација 5 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул У 

Назив предмета: СТУДИП М03У_ПДРЖИВИ ТЕРИТПРИЈАЛНИ РАЗВПЈ 

Наставник: др Бисерка Ш. Миурпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул У 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: Ппхађаое избпрнпг предмеуа Урбана регулауива. 

Циљ предмета 
Уппзнаваое сууденауа са пснпвама уериупријалнпг развпја у специфишним прирпдним, спцијалним и прпсупрним услпвима; 
Савладаваое, усвајаое и примена разлишиуих уепреуских и пракуишних присуупа планираоу у прирпднпм пкружеоу, заснпваних на 
екплпщкпј, кулуурнпј, спцијалнпј и екпнпмскпј пдрживпсуи; Разумеваое и примена знаоа у дпмену прпцеса урбанисуишкпг 
планираоа уз уппзнаваое и примену акууелнпг регулауивнпг пквира у Србији; Уппзнаваое и савладаваое уеренскпг исураживаоа у 
сарадои са лпкалнпм заједницпм; Креираое урбанисуишких рещеоа у складу са реалисуишним и слпженим захуевима и 
пгранишеоима лпкалне заједнице. 

Исхпд предмета  
Савладаваое меупдплпщкпг пквира и прпцеса креираоа рещеоа у дпмену урбанисуишкпг планираоа и прпјекупваоа у прирпднпм 
дпбру са специфишним каракуерисуикама. 
Пвладаваое вещуинама и знаоима у дпмену креираоа урбанисуишких планских рещеоа ппуребних за рад у прпфесипналнпј пракси. 
Разумеваое ппсуупка и меупда уеренскпг исураживаоа, уз савладаваое примене у кпнкреунпм урбанисуишкпм задауку.  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријска насуава пружа пснпву за разумеваое и суицаое знаоа у дпмену урбанисуишкпг и прпсупрнпг планираоа и других пбласуи, 
са циљем креираоа планских рещеоа у защуићенпм прирпднпм дпбру, у пквиру апликауивнпг дела предмеуа. У упм смислу, 
уепријски деп се пднпси на мпрфплпщке, климауске, екплпщке, градиуељске, спцијалне, екпнпмске и друге каракуерисуике ппдрушја 
са једне суране, дпк са друге суране фпрмира пквир за креираое савремених урбанисуишких рещеоа у кпнуексуу пдрживпг 
урбанисуишкпг планираоа и прпјекупваоа.  Темауске јединице везане су ппсебнп за пдрживи рурални развпј, пдрживи ууризам, 
пдрживи урансппру, балансирану мрежу насеља, прирпдни и кулуурни предеп и др. 
Практишна настава 
Задауак у суудију у првпм делу се сасупји из исураживаоа уепријске и планске пснпве, уеренскпг исураживаоа и сарадое са 
предсуавницима лпкалне заједнице, дпк се у другпм делу пднпси на креираое урбанисуишкпг рещеоа у спрези са защуићеним 
прирпдним амбијенупм, ппуребама и инуересима лпкалне заједнице, мпгућнпсуима и пгранишеоима прпсупрнпг, екпнпмскпг, 
кулуурнпг и спцијалнпг развпја. Ппд прирпдним пкружеоем у задауку се ппдразумева ппдрушје са ппсебним прирпдним вреднпсуима 
кап щуп је наципнални парк, парк прирпде, предеп ппсебних прирпдних пдлика и сл., кпје свпјим ппсебним захуевима пдређује 
ппсебан присууп планираоу и прпјекупваоу, дефинисаоу кпнцепуа, знаоа из српдних пбласуи и др. 

Литература  
Harvey S., Fieldhouse K., Hopkins J.  (2005): The Cultured Landscape: Designing the environment in the 21st century, Routledge, London, New 
York. 
Mitkovid P., Mitrovid B., Mitkovid M., Djurid J. (2016): Conceptual framework for the locally sensitive sustainable development of public 
services - case study of the municipality of Kuršumlija, Facta universitatis - series: Architecture and Civil Engineering, vol. 14, no. 3, 2016 (ISSN 
0354-4605 (Print), ISNN 2406-0860 (Online)) 
Mitrovid B., Vukovid T., (2019): Implementing sustainable planning of Smederevo territory through concepts of agro tourism and healthy city, 
in: Integrative strategic planning and design for the strengthening of identity and cultural tourism in the Danube cities - Smederevo, pp. 54 - 
69, 978-86-7924-214-3, 
Mitrovid B., Maric J.,  Vukovid T. (2018): Land use and master planning under the pressure of informal city growth: case study of Belgrade, 
Integrated urban planning: directions, resources and territories, Integrated urban planning: directions, resources and territories, pp. 191 - 213, 
ISBN 978-94-6366-033-4. 
Abrahams, G. (2014). What “Is” Territorial Cohesion? What Does It “Do”?: Essentialist Versus Pragmatic Approaches to Using Concepts,. 
European Planning Studies, 22:10, pp 2134-2155.  
Bell, S. & Morse (2003): Mesuring sustainability – learning by doing, London: Earthscan Publications Ltd  
Berke, P. (2002): Does Sustainable Development Offer a New Direction for Planning? Challenges for the Twenty-First Century, Journal of 
Planning Literature 17, SAGE 
Agyeman, J., Bullard, D. R, Evans B. (eds) (2003): Just sustainabilities – Development in an Unequal World, London:Earthscan Publications Ltd. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа: 1 вежбе: 0 други пблици насуаве: 6 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна насуава, суудијски исураживашки рад, уеренскп исураживаое, сарадоа са пдгпварајућих лпкалним експеруима и 
предсуавницима лпкалне заједнице, заједнишке и индивидуалне презенуације и дебауе, излпжба предсуавницима лпкалне заједнице 
и др.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 



акуивнпсу у упку предаваоа 10 прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрауа 60 

кплпквијум-и 30   
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул У  

Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА - У 

Наставник: арх. Ивица Никплић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул У 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ насуаве је примена и даље унапређеое суешених академских знаоа у пракси. Сууденуи се уппзнаје са разним фазама прпцеса 
реализације урбанисуишке уехнишке дпкуменуације (планпви, суудије,..), пд ппшеуних фаза припреме, исураживаоа, дпнпщеоа и 
усвајаоа ппуребних акауа, разлишиуих других видпва рада и исураживаоа у мауишнпм ппљу урбанизма и урбаних пплиуика,  све дп 
нивпа израде и реализације урбанисуишких прпјекауа и планпва. 

Исхпд предмета  
Разумеваое прпцеса и пракуишних ппсуупака припреме, реализације и спрпвпђеоа урбанисуишких прпјекауа, суудија и планпва 
Суицаое знаоа п упме кп су ушесници у уим прпцесима и оихпвим кпмпеуенцијама, ппзицијама у прпцесу и пвлащћеоима, кап и п 
ппзицији задацима и пвлащћеоима урбанисуе/архиуекуе у прпцесу реализације закпнпм дефинисане урбанисуишке дпкуменуације.  

Садржај предмета 
Сууденуи прпвпде ури радне недеље у прпјекунпм бирпу, државним прганима, невладиним прганизацијама кап сарадници на 
реализацији планпва, кап и разлишиуих прпјекауа, суудија из пбласуи урбанизма. На пвај нашин се сууденуи неппсреднп уппзнају са 
пснпвним елеменуима рада у пбласуи урбанизма, али и уппщуе са свим механизмима услпвљенпсуи и ууицаја ппвезаних пбласуи  у 
кпмплекснпм прпцесу планираоа, уређеоа и изградое градпва.  
План рада се дефинище у неппсреднпм дпгпвпру са ппслпдавцем, а у пквирима ппсуављених задауака пд суране рукпвпдећег 
насуавника.  У упку праксе суудену пище дневник рада и семинарски рад.  

Литература  
/ 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
90 предаваоа: 0   вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Суудену сам бира прпјекуни бирп или другу инсуиууцију где ће прпвесуи сурушну праксу / у земљи или инпсурансуву/. 
Пракуишан рад у пквиру изабранпг бирпа, државних пргана или невладине прганизације. 
Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

дневник сурушне праксе 50 семинарски рад 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Архитектпнске технплпгије 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AT / Инуегрисане акадмске 
суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ТЕХНПЛПГИЈА АРХИТЕКТПНСКИХ ПБЈЕКАТА 

Наставник / наставници: др Љиљана С. Ђуканпвић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул АТ) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је сагладеваоа ууицаја савремених уехнплпгија на прпјекупваое и реализацију архиуекупнских пбјекауа. Фпкус 
насуаве је на инпвацијама у архиуекуури кпје су ппследица развпја уехнплпгија а кпје пружају нпве мпгућнпсуи у креираоу 
архиуекупнскпг прпсупра. Размаурају се сви сегменуи мауеријализације пмпуаша зграде:сппљащои (фасада пуни и уранспаренуни 
делпви, крпв) и унууращои (енуеријерске пблпге и испуне).  Циљ предмеуа је да се ппред кпнвенципналних уехнплпщких сисуема 
кпје је суудену савладап у пснпвнпј насуави, прпщири дискурс на савремене уехнплпщке урендпве кпји су нпсипци прпмена у 
архиуекупнскпм суваралащуву. 

Исхпд предмета  

Суудену суише знаоа п знашају развпја уехнике и уехнплпгије на креираое и реализацију архиуекупнскпг прпсупра. Псппспбљава се да 
разуме знашај уехнплпщкпг прпгреса на прпмене у архиуекупнскпм суваралащуву.Сагледаваоем савремених инпвауивних присуупа у 
кпнципираоу и изградои пбјекауа суудену мпже креауивнп да прпмищља сппсувенп архиуекупнскп делп.  

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Ууицај развпја уехнплпгија грађеоа на прпмене у архиуекупнскпм суваралащуву. Инпвације у примени мауеријала.  
Кприщћеое дигиуалних уехнплпгија и рефлексија на кпнцепцију, пбликпваое и мауеријализацију архиуекупнскпг прпсупра. 
Савремене фасаде, адапуабилни сисуеми, прпменљиве сурукууре. Транспаренуни елеменуи фасаде, пдгпвпр на захуеве кпмфпра. 
Сисуеми защуиуе уранспаренуних елеменауа фасаде, савремени засупри и сенила. Крпвне кпнсурукције, ампрфне фпрме и синергија 
зидних и крпвних склпппва. Енуеријер, аспекуи мауеријалнпсуи, ууицај нпвих уехнплпгија. Развпј уехнплпгија грађеоа, 
префабрикација, суандардизација.  
Практишна настава  

Сампсуалнп исураживаое сууденауа упкпм семесура кпје пбухвауа иденуификацију кљушних аспекауа уехнплпщкпг развпја крпз 
исуприју на прпмене у архиуекупнскпм суваралащуву. Суудија слушаја, исураживаое ууицаја уехнплпгија крпз кпнкреуне примере из 
праксе.  

Литература  

С пбзирпм да предмеу пбухвауа щирпк дијапазпн уема и вище предаваша, лиуерауура ће биуи накнаднп дпсуављена, пд суране 
предаваша. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 3 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа еx - katedra, уз суудије слушаја, дискусије и акуивнп ушещће сууденауа;  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 50 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 40   

семинар-и    

 

 

 
 
 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AT / Инуегрисане акадмске 
суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ЕНЕРГИЈА У ЗГРАДАМА 

Наставник / наставници: др Александар Н. Рајшић, ванредни прпфеспр (1), др Ана П. Радивпјевић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул АТ) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:/ 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са каракуерисуишним прпблемима из дпмена физике зграде кпји на разлишиуе нашине уреуирају пиуаое енергије у 
зградама и дирекунп су ппвезани са аспекупм угпднпсуи бправка, пднпснп, упплпунпг и ваздущнпг кпмфпра. Пвладаваое пснпвним 
елеменуима и принципима прпрашуна енергеуских перфпрманси зграда. 

Пп заврщеуку курса, суудену уреба да бпље разуме знашај кпји адеквауан (прпјекуануски) пднпс према пиуаоу енергије у зградама 
има за оенп укупнп ппнащаое, кап и да пвлада пснпвним знаоима неппхпдним за прпрашун и прпверу релевануних каракуерисуика 
зграде, пднпснп оенпг пмпуаша, кап пплазних елеменауа у ппсуупку прпрашуна укупних енергеуских перфпрманси зграда. 

Исхпд предмета  

Суудену ће имауи разумеваое п: 
- упплпунпм кпнфпру у зградама и принципима прпјекупваоа и рашунске прпвере 
- пднпсу између прпјекуануских захуева и захуева регулауиве, са аспекуа енергеуске ефикаснпсуи зграда  

Садржај предмета 

Предаваоа у пквиру предмеуа уреба да пруже сууденуима пдгпвпре на  акууелна пиуаоа из дпмена грађевинске физике кпја се уишу 
прпблема енергије и грађевина. Прпблеми кпји се размаурају су: савременa суремљеоа  у пбласуи енергије у зградама - пшуваое 
енергије, енергеуска ефикаснпсу, уграђена енергија; евплуција пднпса према упплпунпј защуиуи зграда; кпнцепу енергеуских 
перфпрманси зграда и пдгпварајућа еврппска и дпмаћа регулауива; упплпуни кпмфпр; упплпуна енергија у зградама – прпупк 
упплпуне енергије крпз кпнсурукцију – уиппви кпнсурукција и каракуерисуике мауеријала; квалиуеу ваздуха у прпсупријама; 
акумулауивнпсу упплпуе; енергија Сунца и зграде – прпблеми спларних дпбиуака и упплпуне суабилнпсуи зграда у леуоем перипду; 
упплпуни губици и факупр пблика зграде; укупне енергеуске ппуребе зграде - кпнцепу. 
Сууденуи ће се пбушиуи да на адекваунпм примеру сппсувенпг прпјекуа (из преухпднпг щкплпваоа), у складу са акууелнпм 
регулауивпм Р.Србије, прпвере пснпвне парамеуре енергеуске ефикаснпсуи зграде, у циљу енергеуске серуификације (енергеуски 
паспщ), кприсуећи (бесплауни) релевануни спфувер. Прпдуку пве фазе насуаве је Елабпрау, кпји уједнп и предсуавља семинарски, 
пднпснп испиуни рад. 

Литература  

- Szokolay, Steven: Introduction to Architectural Science, Architectural Press, 2004. 
- Vilems, Volfgang, Kai Šild i Simone Dinter: Građevinska fizika 1 i 2, Građevinska knjiga, 2008. 
- Hauslanden, Gerhard et al.: Climate Design, Birkhauser, 2005. 
- Harris, Cindy and Pat Borer: The Whole House Book, 2nd ed., Centre for Alternative Technology, 2005. 
- Danijels, Klaus: Tehnologija ekološkog građenja, Jasen, Beograd, 2009. 
- Извпди са предаваоа и пдабрани уексупви из сурушне перипдике. 
- DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the energy performance of buildings (recast) 
- Правилник п енергеускпј ефикаснпсуи зграда (Сл.гласник РС 61/2011) 

- Правилник п услпвима, садржини и нашину издаваоа серуификауа п енергеуским свпјсувима зграда(Сл.гласник РС бр. 69/2012, Бепград,) 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-catedra, приказ и анализа примера са дискусијпм и акуивним ушещћем сууденауа, инуеракуиван рад ,  
кпнсулуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум 40   

  семинарски рад 50 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AT / Инуегрисане акадмске 
суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: МЕНАЧМЕНТ У АРХИТЕКТУРИ 

Наставник / наставници: др Таујана С. Јуренић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул АТ) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ насуаве је уппзнаваое сууденуа са меупдплпгијпм управљаоа прпјекуима, са специфишнпсуима и нашинима примене на 
прпјекуе у архиуекуури. 

Исхпд предмета  

Суешена знаоа из пбласуи управљаоа прпјекуима. Разумеваое улпга ушесника у прпјекуу, функципналних пбласуи управљаоа, кап и 
прпцедура прганизпваоа, праћеоа, кппрдинације,  и кпнурпле прпцеса прпјекуа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Уппзнаваое сууденауа са исупријаупм и развпјем науке п управљаоу прпјекуима. Ппслпваое у архиуекуури, пснпве управљаоа 
прганизацијпм, админисурација и впђеое архиуекупнске праксе. Функципналне пбласуи управљаоа прпјекуима: пбим, време, 
урпщкпви, кадрпви, ризици, квалиуеу, набавке, кпмуникације, и инуеграција. Специфишнпсуи управљаоа прпјекуима у архиуекуури. 
Улпге и међуспбни пднпси ушесника у прпјекуима. 

Практишна настава  

Израда семинарскпг рада - анализа ппсуупка кпнсулуанускпг засуупаоа инвесуиупра у избпру лпкације, прпцесу израде уехнишке 
дпкуменуације, прибављаоу ппуребних дпзвпла и сагласнпсуи, и управљаоу изведеним пбјекупм. Семинарски рад се израђује на 
изабранпм примеру прпјекуа из праксе. 

Литература  

1. Пеуар Јпванпвић, "Управљаое прпјекуима", Виспка щкпла за прпјекуни меначмену, Бепград, 2008.  
2. Група ауупра, "Меупде и уехнике управљаоа прпјекуима", Факулуеу прганизаципних наука, Бепград, 2007.  

3. Бранислав Ивкпвић, Жељкп Ппппвић, "Управљаое прпјекуима у грађевинарсуву", СДПР, ИП Наука, Бепград, 1998.   

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Тепријска насуава на предаваоима. Презенуације. Суудије слушаја. Групна дискусија. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу 50 

пракуишна насуава 20 усмени испиу  

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Mасуер акaдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул АТ 

Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА - АТ 

Наставник / наставници: др Таујана С. Јуренић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул АТ 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ сурушне праксе је примена суешених знаоа и оихпва прпвера у пракси. 

Суицаое неппсредних пракуишних знаоа и искусуава у прпјекуним бирпима, у реализацији архиуекупнских пбјекауа, у јавним и 
другим инсуиууцијама у кпјима се пдвија прпцес архиуекупнскпг прпјекупваоа или наушнп/умеунишкп исураживашкпг рада. 

Суицаое искусува у уимскпм раду у прпцесу архиуекупнскпг прпјекупваоа и реализације архиуекупнских пбјекауа. 

Исхпд предмета  

Пп заврщеуку сурушне праксе пд сууденуа се пшекује сппспбнпсу неппсредне примене наушних, умеунишких, сурушних и уепријских 
знаоа и пракуишних ппсуупака у реализацији архиуекупнских и урбанисуишких прпјекауа. 

Разумеваое акууелне праксе архиуекупнскпг прпјекупваоа; Разумеваое друщувенп – екпнпмскпг пквира архиуекупнских 
инуервенција; Сппспбнпсу инуеграције суешених знаоа; Примена суешених вещуина; Сппспбнпсу уимскпг рада; Свесу п улпзи 
архиуекуе у савременпм друщуву; Разумеваое прпфесипналне еуике и кпдекса ппнащаоа. 

Садржај предмета 

Сурушна пракса на пвпм нивпу суудија базира се на примени знаоа суешених на преухпдним гпдинама суудија у фпрми анализе 
прпјекауа у предузећу у кпме се пракса пбавља. Акценау се суавља на криуишки псвру на прпјекау и уп крпз приказ изабранпг прпјекуа 
према уехнишкпм ппису, зауим анализу задауих услпва и важећих прпписа и кпликп је прпјекау пдгпвприп на исуе и, кпнашнп, на 
кпмплеуан сурушни псвру на прпјекау, на прпблеме у прпцесу прпјекупваоа   
и /или извпђеоа, кап и на анализу рещеоа кпја су из оих прпизищла. 

Литература  

Важећа закпнска регулауива у пбласуи прпјекупваоа и изградое пбјекауа. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
90 предаваоа: /    вежбе: / други пблици насуаве: /   (суудијски) исураживашки рад: /  

Метпде извпђеоа наставе 

Суудену сам бира прпјекуни бирп, грађевинскп предузеће - градилищуе у кпјпј ће пбавиуи сурушну праксу у земљи. 

Бправак у бирпу или на градилищуу и израда семинарскпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  испиу - семинарски рад 50 

пракуишна насуава 50 усмени испиу  

кплпквијум-и    

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Архитектпнскп кпнструктерствп 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AК / Инуегрисане акадмске 
суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ТЕПРИЈА КПНСТРУКЦИЈА 2 

Наставник / наставници: др Јефуп Т. Терзпвић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул АК) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое сууденауа са пснпвима уеприје линијских сисуема. Крпз излагаое мауерије и прпвежбаваое у пквиру извпђеоа насуаве 
на предмеуу, кпд сууденауа се развија сисуемауска меупдплпгија у анализи пснпвних елеменауа кпнсурукције, кпја је ууемељена на 
јаснп дефинисаним фундаменуалним знаоима из уеприје кпнсурукција, какве пвај предмеу презенуује. 

Исхпд предмета  

Псппспбљаваое сууденауа да преппзнају суауишке, кинемауишке и дефпрмацијске ууицаје и оихпву дисурибуцију у кпнсурукуивнпм 
сисуему. 

Садржај предмета 

Тепријска настава и практишна настава  

Предаваш уппзнаје сууденуе са уепријским знаоима кпја су неппхпдна кап пснпв разумеваоа прпблемауике, а зауим приказује 
неппсредну примену уепријске ппдлпге на примеру рещаваоа кпнкреунпг прпблема, пднпснп задаука. Кпнцепу задаука је уакав да 
суудену оегпвим рещаваоем на илусурауиван нашин дплази дп лпгишких закљушака п релацијама кпје владају у суауици линијских 
сисуема, ппсебнп бавећи се услпвима равнпуеже и кпмпауибилнпсуи и кинемауишкпм суабилнпщћу сисуема. 

Литература  

Глигпр Раденкпвић, СТАТИКА ЛИНИЈСКИХ НПСАША У РАВНИ. Бепград, 2007. 

Мира Пеурпнијевић, ТЕПРИЈА КПНСТРУКЦИЈА 1, Бепград, 2019. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0  (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предмеу Теприја кпнсурукција 2, пп уипу се сврсуава у уепријскп-меупдплпщке и кап уакав се најефикасније излаже класишним 
предавашким присууппм. Ппвезујући знаоа суешена на предаваоима, крпз изушаваое лиуераууре и рещаваое кпнкреуних 
нумеришких примера – задауака – суудену преппзнаје лпгишку целину, щуп самп пп себи предсуавља зацруани исхпд ушеоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 15 писмени испиу 45 

пракуишна насуава 15 усмени испиу  

кплпквијум-и 25   

семинар-и    

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_ Мпдул АК 

Назив предмета: СТУДИП М01 АК-ПРПЈЕКАТ_ПРПСТПРНЕ СТРУКТУРЕ 

Наставник / наставници: др Јелена Ж. Милпщевић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул АК 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са кпмплекснпм прпблемауикпм прпсупрних сурукуура у архиуекуури и меупдама оихпвпг 
прпјекупваоа. Тпкпм рада уесуирају се присуупи, прпцедуре, уехнплпгије и алауи кпји пмпгућавају пбликпваое и кпнсуруисаое 
прпсупрних сурукуура крпз имплеменуацију у прпцес израде некпнвенципналних, раципналних, пдрживих архиуекупнских пбјекауа у 
специфишнпм кпнуексуу. 

Исхпд предмета  

Пшекује се да суудену суекне сппспбнпсуи везане за израду архиуекупнскпг прпјекуа кпји задпвпљава есуеуске и уехнишке захуеве; 
знаоа п исуприји и уеприји архиуекууре и српдних умеунпсуи, уехнплпгија и друщувених наука, а ппсебнп знаоа везана за 
прпблемауику прпсупрних сурукуура у архиуекуури; разумеваое пднпса између шпвека и пбјекуа и пбјекуа и оегпвпг пкружеоа, 
зауим меупда исураживаоа и припреме прпјекуних задауака, кап и разумеваое кпнсурукуивних сисуема грађевинске и 
кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое. 

_ Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 
- припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи низ 
медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак; 
- разуме кпнсурукуивни и сурукуурални склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се пднпсе 
на прпјекупваое и изградоу кпмплеунпг архиуекупнскпг прпјекуа; 
- развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке 
захуеве изградое и ппуреба кприсника. 

_ Суудену ће имауи знаое п: 
- примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки присууп; 
- примени принципа кпнсуруисаоа и пбликпваоа прпсупрних сурукуура упкпм прпјекупваоа пбјекауа. 

_ Суудену ће имауи разумеваое п: 
- ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 
- ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
- нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе; 
- ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за ппсуављени 
прпјекуни задауак; 
- исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа мауеријализације 
у складу са архиуекупнским прпјекупм; 
- сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским 
уехникама; 
- физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука на 
живпуну средину; 
- меупдама генерисаоа, анализе и ппуимизације прпсупрних и нашинима манипулације мпделима и перфпрмансама у прпцесу 
архиуекупнскпг прпјекупваоа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава пбухвауа излагаоа везана за уипплпгије и мпрфплпгију прпсупрних сурукуура, прпцесе и ппсуупке оихпвпг 
генерисаоа, анализе и ппуимизације, мауеријализације и фабрикације. Излагаоа пбезбеђују сууденуима уепријска и меупдплпщка 
знаоа и вещуине ппуребне за савладаваое прпјекунпг задаука. 

Практишна настава  

Пракуишна насуава кпнципирана је кап исураживаое крпз прпјекау, а ппдразумева рад на кпнкреунпм задауку кап пснпви за 
фпрмираое меупдплпщкпг ппсуупка и усаврщаваоа индивидуалнпг прпцеса прпјекупваоа. Прпјекуним задаукпм дефинищу се: 
уемауски пквир – исураживашки прпблем, прпсупрни пквир – лпкација и прпграмски пквир – функција пбјекуа. Рад на прпјекуу 
реализује се крпз прпцес кпји укљушује и кпмбинује фазе: анализе и суудије слушајева; генерисаоа прпсупрне сурукууре; ппсуавку 
разраду и презенуацију идејнпг архиуекупнскп-урбанисуишкп рещеое и идејнпг рещеое кпнсурукуивнпг сисуема. Присууп рада кпји је 
прјенуисан на прпцес и фпкусирани задаци ппдсуишу сууденуе да развију дубља знаоа п садржају кап и низ вещуина и кпмпеуенција 
у кпнуексуу рада на аууенуишнпм прпјекуу. Специфишнпсу суудија је да се у прпцесу прпјекупваоа ппсебна пажоа ппсвећује 
мпделским исураживаоима прпсупрних сурукуура.  

Литература  



Лиуерауура и псуали ресурси за ушеое и рад дефинищу се у складу са кпнкреунпм уемпм прпјекуа, а садрже јединице кпје пбрађују:   
- ппједине уипплпгије прпсупрних сурукуура и прпблеме генерисаоа, анализе, ппуимизације и фабрикације;  
- задауи уемауски пквир и  
- меупдплпгију исураживаоа крпз прпјекау. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици насуаве: 9 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

У реализацији насуаве примеоују се разнпврсни пблици рада, кап щуп су инуеракуивни пблици насуаве, предаваоа и демпнсурације, 
анализе слушајева, индивидуални и групни прпјекуи, исураживашки прпјекуи, дискусије, презенуације, иуд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку насуаве 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрауа 60 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул АК 

Назив предмета: СТУДИП М01 АК-СЕМИНАP_ МАТЕМАТИКА 2 

Наставник / наставници: др Јпвпвић В. Ивана, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул АК 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое сууденауа са пдабраним ппглављима мауемауике кпја налазе примену у пбласуи кпнсурукуивних сисуема. 

Исхпд предмета  

Разумеваое мауемауишких кпнцепауа и мпгућнпсуи оихпве примене у кпнсурукуивним сисуемима и генерисаоу гепмеуријских 
фпрми генералнп. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Предаваоа из пбласуи мауришнпг и диференцијалнпг рашуна. Увпђеое у диференцијалну гепмеурију. 

Практишна настава  

Рещаваое рашунских задауака из пбласуи мауришнпг рашуна. Рещаваое прпблемских гепмеуријских задауака из диференцијалне 
гепемеурије. Парамеуизација кривих и ппврщи у прпсупру кприщћеоем гарфишкп-алгприуамкпг едиупра Grasshopper. 

Литература  

Др Дущан Белајшић, Деуерминануе и маурице, Наушна коига, Бепград, 1993. 

Др Дущан Белајшић, Диференцијални и инуегрални рашун, Наушна коига, Бепград, 1993. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 1   вежбе: 1 други пблици насуаве: 0  (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа уз акуивнп ушещће сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу   40 

пракуишна насуава 20 усмени испу  

кплпквијум 20   

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AК / Инуегрисане акадмске 
суудије - Архиуекуура 

Назив предмета:  ДИНАМИКА КПНСТРУКЦИЈА 

Наставник / наставници: др Радпјкп М. Пбрадпвић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул АК) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са разликпм између суауишких и динамишких ууицаја, врсуама динамишких ууицаја и услпвима кпје је ппуребнп да 
задпвпљи пбјекау да би имап захуевану сигурнпсу и безбеднпсу.  

Исхпд предмета  

Суицаое ппуребних знаоа кпја пмпгућавају прпјекупваое пбјекауа пуппрних на динамишке ууицаје. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

У пквиру предмеуа сууденуи се уппзнају са уиппвима динамишких ууицаја (земљпурес, веуар, вибрације), елеменуима кпји су 
најефикаснији за ппвећаое сигурнпсуи и пуппрнпсуи пбјекауа на пву врсуу ууицаја, приближнп пдређиваое оихпвих димензија и 
расппреда у пбјекуу. 

Практишна настава  

/ 

Литература  

• S.P. Timošenko, D.H. Jang, Teorija konstrukcija, Beograd:Građevinska knjiga, 1968.  

• Milan Đurid, Stabilnost i dinamika konstrukcija, Beograd: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1980. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ 
предаваоа:   2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

У упку насуаве се извпде предаваоа еx-кауедра, анализирају се суудије слушаја и примери прпрашуна пбјекауа и ппдсуише се акуивнп 
ушесувпваое у дискусијама.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена  Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 50 писмени испиу 50 

 

 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул АК 

Назив предмета: СТУДИП М02 АК – ПРПЈЕКТ_ПРПЈЕКТПВАОЕ ВИСПКИХ ПБЈЕКАТА 

Наставник / наставници: др Дејан Т. Васпвић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул АК 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета: 

Псппспбљаваое сууденауа за прпјекупваое, кпнсуруисаое и прпрашун архиуекууре и кпнсурукције вищеспраунпг армиранпбеупнскпг 
скелеунпг пбјекуа. 

Исхпд предмета : 

Сппспбнпсу израде архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке захуеве. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 

1. припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у разнпврсним кпнуексуима, 
кприсуећи низ медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак; 

2. разуме кпнсурукуивни и сурукуурални склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се 
пднпсе на прпјекупваое и изградоу кпмплеунпг архиуекупнскпг прпјекуа; 

3. развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и 
уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника; 

Адекваунп знаое исуприје и уеприје архиуекууре и српдних умеунпсуи, уехнплпгија и друщувених наука. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 

1. примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки присууп; 
Знаое п ликпвним умеунпсуима кап ууицајним за квалиуеу архиуекупнскпг прпјекуа.  
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 

1. креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 
2. креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и 

репрезенуације;  
Разумеваое пднпса између шпвека и пбјекауа и између пбјекауа и оихпвпг пкружеоа, и ппуребе да се пбјекау и прпсупри између 
пднпсе према људским ппуребама и мери. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 
Разумева ое архиуекупнске прпфесије и улпге архиуекуе у друщуву, ппсебнп у припреми прпјекауа кпји узимају у пбзир спцијалне 
факупре . 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа, 
извпђашима грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 

2. улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу уекућих меупда и урендпва у 
пбликпваоу грађене средине; 

 Разумеваое меупда исуражива оа и припреме прпјекуних задауака за архиуекупнски прпјекау. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за ппсуављени 
прпјекуни задауак;  

2. ппуреби да се прпцене и припреме прпјекуни задаци разлишиуих размера и уипплпгија, да се дефинищу захуеви клијенуа и 
кприсника и оихпва прилагпдљивпсу лпкацији и кпнуексуу; 

3. дппринпсима архиуекауа и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјекунпг задаука и исураживашких меупда 
ппуребних за припрему задаука. 

Разумеваое кпнсурукуивних сисуема , грађев инске и кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа 
мауеријализације у складу са архиуекупнским прпјекупм;  

2. сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским 
уехникама; 

3. физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука 
на живпуну средину. 

Адекваунп знаое п физишким прпблем има , уехнплпгијама и функцији пбјекуа у циљу 
пбезбеђеоа унууращоег кпмфпра и защуићенпсуи. 
Суудену ће имауи знаое п: 

1. принципима прпјекупваоа ппуималних визуелних, уермалних и акусуишних амбијенауа; 



2. сисуемима за ппсуизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава предсуавља прпщиреое знаоа из пбласуи прпјекупваоа и прпрашуна пбјекауа и кпнсурукција пбјекауа и пбухвауа 
следеће: криуишку анализу примера виспких пбјекауа кпд нас и у свеуу (уепријски кпнцепуи, друщувени, прпсупрни и екпнпмски 
пснпви, кпнсурукципна и грађевинска пгранишеоа и услпвљенпсуи), меупдплпгију прпјекупваоа виспких пбјекауа, услпви и 
пгранишеоа, ууицај на друщувену и грађену средину, пдређиваое прпграмскпг кпнцепуа, урбанисуишкпг, архиуекупнскпг и 
кпнсурукципнпг склппа, ппсебни захуеви према важећим прпписима нпсивпсуи, суабилнпсуи и безбеднпсуи, мпгућнпсуи примене 
ппјединих сисуема и мауеријала за израду кпнсурукције, пмпуаша и унууращое инфрасурукууре зграде.    

Практишна настава  

Пракуишна насуава се пдвија на изради идејнпг прпјекуа и прпјекуа кпнсурукције пбјекуа кпји садржи примену преухпднп суешених 
знаоа, и пбухвауа следеће: израду идејнпг урбанисуишкпг и архиуекупнскпг рещеоа; дефинисаое кпнцепуа кпнсурукције пбјекуа; 
избпр каракуерисуика мауеријала за елеменуе кпнсурукције пбјекуа; избпр ппуималнпг рещеоа пснпвнпг суауишкпг сисуема 
кпнсурукције у складу са услпвима израде, превпза/пренпса, мпнуаже и екпнпмишнпсуи; прпјекупваое гепмеурије и расппреда 
елеменауа кпнсурукције пбјекуа; пдређиваое дејсуава на кпнсурукцију вищеспрауних пбјекауа и пренпщеое ппуерећеоа; прпрашун 
елеменауа кпнсурукције вищеспрауне зграде; пбезбеђиваое прпсупрне суабилнпсуи кпнсурукције пбјекуа; прпјекупваое деуаља веза 
елеменауа кпнсурукције.  

Литература  

Gunel M. H., Ilgin H. E., (2014) Tall Buildings – Structural Systems and Aerodynamic Form, Routledge.  
Peck M. ed., et al., (2014) Modern Concrete Construction Manmual, IIA-D. 
Engel, H. (1997). Tragsysteme/Structure Systems, 5

th
 Edition, Hatje Cantz. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 0 вежбе: 0  други пблици насуаве: 9 (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија пууем излагаоа, дискусија, вежби и радипница. Индивидуални рад са сваким сууденупм спрпвпди се на оегпвпм 
ппјединашнпм архиуекупнскпм рещеоу, крпз прпјекупваое и прпрашун кпнсурукципнпг сисуема пбјекуа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку насуа 20 ИНТ ЕРПРЕТАЦИЈА 10 

пракуишна насуава  КПН ЦЕПТ 20 

кплпквијуми 20 РАЗРАДА 20 

семинари  ПРЕЗЕНТ АЦИЈА 10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул АК 

Назив предмета: СТУДИП М02 АК - СЕМИНАР_МЕХАНИКА ТЛА И ФУНДИРАОЕ 

Наставник: др Александра С. Ненадпвић, дпцену  

Статус предмета: пбавезни за Мпдул АК 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:  / 

Циљ предмета 

Циљ насуаве у пквиру предмеуа је уппзнаваое сууденауа са принципима пдређиваоа нашина фундираоа архиуекупнских пбјекауа и 
ппуималнпсуи примене ппјединих рещеоа у зависнпсуи пд кпнсурукуивнпг сисуема пбјекуа и гепмеханишких каракуерисуика ула, кап 
и нашина извпђеоа и екпнпмишнпсуи. Сууденуи се уппзнају са пснпвама гепмеханишких свпјсуава ула, ппсуупцима димензипнисаоа 
армиранпбеупнских кпнсурукуивних елеменауа уемеља пбјекауа, инуеракцијпм ула и кпнсурукције уемеља, кап и уехнплпгијпм 
извпђеоа ппјединих врсуа уемеља. 

Исхпд предмета  

Сууденуи уреба да савладају пснпве лпгике прпјекупваоа и извпђеоа уемеља архиуекупнских пбјекауа, кпја уреба да се заснива на 
исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивних рещеоа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

На предмеуу се у пквиру предаваоа изушавају пснпвни ппјмпви п улу, оегпвпм ппреклу и сурукуури, физишким и механишким 
пспбинама. Изушава се кпнсуруисаое, прпрашун и кпнсурукуивни деуаљи пснпвних уиппви уемеља архиуекупнских пбјекауа, међу 
кпјима су уракасуи уемељ, уемељна кпнура греда, уемељна кпнура плпша, уемељи самци и щиппви. Темауски су пбухваћени и видпви 
защуиуе уемељних јама, нашини ппдухвауаоа суседних пбјекауа, кап и ппуппрни зидпви.  

Практишна настава: / 

Литература  

- Милан Глищић: „Фундираое архиуекупнских пбјекауа, беупнске кпнсурукције – првп ппглавље“, Архиуекупнски факулуеу 
Универзиуеуа у Бепграду и Припн Ару, Бепград, 2004. 

- Суеван Суеванпвић: „Фундираое I“, Наушна коига, Бепград, 1989. 

- Милпщ Лазпвић, Мирјана Вукићевић, Селимир Лелпвић: „Збирка задауака из фундираоа“, Грађевински факулуеу, Бепград, 1995. 

- Милан Максимпвић: „Механика ула“, АГМ коига, Бепград, 2008. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex catedra, индивидуалне кпнсулуације и сампсуални рад сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 семинарски рад 40 

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијуми 40   

семинар    

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AК / Инуегрисане акадмске 
суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: РЕКПНСТРУКЦИЈА АРХИТЕКТПНСКИХ ПБЈЕКАТА 

Наставник / наставници: др Ненад Д. Щекуларац, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни (МАСА_Мпдул АК) / избпрни (ИАСА) 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ насуаве је уппзнаваое са пснпвним принципима рекпнсурукције и санације архиуекупнских пбјекауа кап вепма важним делпм 
инжеоерске делаунпсуи из пбласуи архиуекууре и грађевинарсува. Суицаое неппхпдних знаоа из пве пбласуи уз уппзнаваое са 
лпгикпм кпнсуруисаоа и рекпнсуруисаоа у циљу прпмене намене прпсупра, кап и санираоа и пуклаоаое прпблема насуалих ппд 
дејсувпм разних узрпка: неравнпмернпг слегаоа ула, дејсува земљпуреса, неадеквауне градое или пдржаваоа, ппжара, кап и услед 
суарпсуи сампг пбјекуа - кпнсурукције. 

Циљ насуаве на пвпм предмеуу је и уппзнаваое са суауишкп-кпнсурукуивнпм защуиупм сппменика градиуељскпг наслеђа кап 
најважнијим делпм у прпцесу оихпве укупне защуиуе. Крпз насуаву на пвпм предмеуу дплази се дп унапређеоа ппсупјећег знаоа из 
пбласуи суауике кпнсурукција, архиуекупнских кпнсурукција и защуиуе градиуељскпг наслеђа кап деп неппхпдних знаоа у успещнпм 
савладаваоу насуавнпг прпграма на масуер академским суудијама архиуекууре. 

Исхпд предмета  

Суицаое нпвих знаоа из пве пбласуи мпгуће је применпм савремених уехнишких и уехнплпщких рещеоа у пбласуи рекпнсурукције 
архиуекупнских пбјекауа, уз примену савремених принципа санације и защуиуе; уппзнаваое са великим и знашајним искусувима из 
праксе примеоеним на савременим архиуекупнским пбјекуима кап и на пбјекуима градиуељске прпщлпсуи. Знаоа суешена крпз 
уепријску насуаву на пвпм предмеуу предсуављају мауерију неппхпдну за даљи успещан рад на  масуер суудијама архиуекууре, а кпја 
пднпсе се на рекпнсурукцију и мауеријализацију архиуекупнскпг пбјекуа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Прпблемауика рекпнсурукције и санације архиуекупнских пбјекауа, крпз меупде кпнсурукуивне санације уемеља, зидпва, 
међуспрауних уаваница, лукпва, свпдпва, куппла, димоака и псуалих делпва архиуекупнских пбјекауа, предсуавља неисцрпну пбласу 
исураживаоа и рада и уреуира се са аспекуа суауишкп-кпнсурукуивне защуиуе, мауеријализације и деуаља, кап и примене суешених 
знаоа у пракси – у ппсуупку рекпнсурукције и санације архиуекупнских пбјекауа.  

Практишна настава  

 

Литература  

- Милпрад Димиуријевић, Суауишкп кпнсурукуивни прпблеми у защуиуи градиуељскпг наслеђа, Универзиуеуа у Бепграду 

Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 1984. гпдине; 

- Правилник п уехнишким нпрмауивима за санацију, пјашаое и рекпнсурукцију пбјекауа виспкпградое пщуећених земљпуреспм и 

за рекпнсурукцију и ревиуализацију пбјекауа виспкпградое;  

- Збирка југпслпвенских правилника и суандарда за грађевинске кпнсурукције коига 1 – дејсувп на кпнсурукције, 1995, 

Грађевински факулуеу, Универзиуеуа у Бепграду, Бепград; 

- лиуерауура неппхпдна за рад на предмеуу, у зависнпсуи пд задаука, биће припремљена пд суране насуавника и дпсуупна 

сууденуима. 

Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада кап щуп су предаваоа еx-кауедра, анализа слушајева, 
инуеракуивни пблици насуаве, акуивнп ушещће у дискусијама, рад на изради семинарских радпва и графишких прилпга 
(индивидуалнп или групнп – два шлана). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку насуаве 20 писмени испиу 40 

кплпквијум 1 10 усмени испиу 20 

кплпквијум 2 20   



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул  АК 

Назив предмета: СТУДИП М03 АК 

Наставник / наставници: др Ненад Д. Щекуларацм редпвни прпфеспр (1), др Јефуп Т. Терзпвић, дпцену 

Статус предмета: пбавезни за Мпдул АК 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ рада на предмеуу је да сууденуи унапреде, прпщире и суекну нпва знаоа из пбласуи прпјекупваоа и прпрашуна кпнсурукција 
пбјекауа, кпји у складу са свпјпм наменпм и функципналнпм прганизацијпм захуевају велике расппне пснпвних елеменауа 
кпнсурукције пбјекуа. 

Исхпд предмета  

Сппспбнпсу ппвезиваоа и имплеменуације преухпднп суешених ппщуих и специфишних знаоа кап и вещуина у пбласуи прпјекупваоа 
архиуекупнских пбјекауа са применпм дрвених и меуалних кпнсурукција великпг расппна. 
Суудену развија вещуине кпмплекснпг, криуишкпг и раципналнпг присуупа какп у ппгледу исураживашкпг рада уакп и пракуишнпм 
прпверпм крпз самп архиуекупнскп рещеое, щуп дппринпси оегпвпм даљем развпју и ууицају на укупне кпмпеуенције. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Тепријска насуава предсуавља прпщиреое знаоа из пбласуи прпјекупваоа и прпрашуна кпнсурукција пбјекауа и пбухвауа следеће: 
дефинисаое кпнцепуа кпнсурукције пбјекуа; избпр мауеријала за елеменуе кпнсурукције пбјекуа; избпр ппуималнпг рещеоа 
пснпвнпг суауишкпг сисуема кпнсурукције у складу са услпвима урансппруа, мпнуаже и екпнпмишнпсуи; пбезбеђиваое прпсупрне 
суабилнпсуи кпнсурукције пбјекуа; мауеријализацију пбјекуа у функцији гепмеурије и расппреда елеменауа кпнсурукције пбјекуа, кап 
и хијерархије пренпщеоа ппуерећеоа, кпнцепу деуаља везе елеменауа кпнсурукције и сл. 

Практишна настава  
Пракуишна насуава на изради идејнпг прпјекуа и прпјекуа кпнсурукције пбјекуа кпји садржи примену преухпднп суешених знаоа. 
Прпјекау кпнсурукције пбјекуа пбухвауа: израду планпва ппзиција елеменауа кпнсурукције пбјекуа, анализу ппуерећеоа, суауишку 
анализу, димензипнисаое, кпнцепу веза елеменауа кпнсурукције и радипнишку дпкуменуацију пп ппуреби. 

Литература  

 Ненад Щекуларац: Дрвени рещеткасти нпсаши ‒ прпјектпваое, прпрашун и извпђеое крпвних кпнструкција, Универзиуеу у Бепграду - 

Архиуекупнски факулуеу; Бепград, 2017. гпдине; 

 Н. Щекуларац, Неда Чпмбић: Практикум из предмета Прпјектпваое и прпрашун кпнструкција 2 – пснпве дрвених кпнструкција, Универзиуеу у 

Бепграду - Архиуекупнски факулуеу, 2019. гпдине; 

 Ј. Терзпвић, А. Кпнуић: Практикум из предмета Прпјектпваое и прпрашун кпнструкција 2 – пснпве металних кпнструкција, Универзиуеу у 

Бепграду - Архиуекупнски факулуеу, 2019. гпдине;  

 Д.Буђевац, З.Маркпвић, Д.Бпгавац, Д.Тпщић: Металне кпнструкције 1 и 2, Грађевински факулуеу у Бепграду, Гепскоига, Бепград 1999. гпдине; 

 Впјислав Кујунчић, Драгпслав Тпщић: Металне и дрвене кпнструкције, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 1995.; 

 Впјислав Кујунчић: Савремене дрвене кпнструкције, Грађевинска коига, Бепград, 1989.; 

 Милан Гпјкпвић, Драгпслав Супјић, Дрвене кпнструкције, Грађевински факулуеу у Бепграду, Гепскоига, Бепград, 1996. гпдине; 

 Милан Гпјкпвић, Бпщкп Суеванпвић, Милпрад Кпмненпвић, Среуп Кузманпвић, Драгпслав Супјић, Дрвене кпнструкције, Грађевински факулуеу у 

Бепграду, Бепград, 2007. гпдине; 

 Thomas Herzog, Julius Natterer и псуали: Timber Construction Manual, Birkhauser, Basel, 2004.; 

 лиуерауура неппхпдна за рад на предмеуу, у зависнпсуи пд задаука, биће припремљена пд суране насуавника и биће дпсуупна сууденуима. 
Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 1 вежбе: 0 други пблици насуаве: 6 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија пууем предаваоа ех-кауедра, вежби и радипница, индивидуални рад са сваким сууденупм на ппсебнпм прпблему 
прпјекупваоа и прпрашуна кпнсурукуивнпг сисуема пбјекуа. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку насуаве 10 инуерпреуација 15 

кплпквијум 1 10 кпнцепу 15 

кплпквијум 2 20 разрада 20 

  презенуација 10 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Mасуер акaдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул АК 

Назив предмета: СТРУШНА ПРАКСА - АК 

Наставник / наставници: дпц. др Јефуп Т. Терзпвић 

Статус предмета: пбавезани за Мпдул АК 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета 

Уппзнаваое сууденауа са пракуишним радпм инжеоера архиуекупнске суруке и са пперауивним прпцесима и прпцедурама кпје се 
кприсуе у рещаваоу реалних инжеоерских задауака. 

Исхпд предмета  

Пвладаваое пснпвним вещуинама у пракуишнпм раду инжеоера архиуекупнске суруке и са пперауивним прпцесима и прпцедурама 
кпје се кприсуе у рещаваоу реалних инжеоерских задауака. 

Садржај предмета 

Тепријска настава и практишна настава  

Рад у архиуекупнскпм бирпу, са бправкпм на градилищуу. Кпнсулуације са насуавникпм упкпм перипда урајаоа праксе. 

Литература  

 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
90 предаваоа: 0   вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Рад у архиуекупнскпм бирпу, са бправкпм на градилищуу. Суудену акуивнп суделује у изврщаваоу пракуишних задауака 
инжеоерске праксе. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  ппуврда п пбављенпј пракси  100 

семинар-и    

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ * 
*Избпрни предмеуи у Коизи предмеуа – Масуер академске суудије - Архиуекуура пбухвауају: Избпрне 
предмете студијскпг прпграма Масуер академске суудије - Архиуекуура и Избпрне предмете заједнишке за 
студијске прпграме: Масуер академске суудије - Архиуекуура и Инуегрисане академске суудије - 
Архиуекуура  
 

 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБПРНИ ЗАЈЕДНИЧКИ ПРЕДМЕТИ  
(Мпдул – Архиуекуура, Мпдул – Урбанизам_Пдрживи град, Мпдул – Архиуекупнске 

уехнплпгије, Мпдул – Архиуекупнскп кпнсурукуерсувп) 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ  ТЕПРИЈСКИ ДИСКУРС 1 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије – Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА У СРБИЈИ У 19. И 20. ВЕКУ 

Наставник: др Александар М. Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Насуава на предмеуу има за циљ да се предпше и испиуају разнплике релације између архиуекупнске кулууре и друщува у Србији и 
земљама у пкружеоу у време оихпве наципналне и грађанске еманципације, пд ппшеука „дугпг 19. века“ дп краја „краукпг 20. века“ 
(1789-1914; 1914-1991). Циљ је да се развпј архиуекууре прауи не самп крпз ппсмаураое архиуекупнских суилпва — пд непласицизма 
дп ппсумпдернизма —, најзнашајних дела и ауупра, већ и кап сасуавни деп слпженпг сисуема пбликпваоа кплекуивних иденуиуеуа. 
Ппсебан циљ је упшаваое не самп специфишнпсуи наципналих архиуекупнских кулуура, већ оихпвих прпжимаоа и зависнпсуи пд 
иденуишних и вищесурукп пперауивних меуа-нарауива: аууенуишнпсуи, сампниклпсуи, изузеунпсуи; империјалнпсуи, мпдернизације, 
исупришнпсуи; ревплуције и евплуције. Сасуавни деп насуаве је и криуишка анализа наципналних архиуекупнских исуприпграфија и 
оихпва улпга у ппменууим друщувеним прпцесима, кап и мнпгпсурукпсу веза између архиуекууре кап фенпмена, оене 
инуерпреуације и пплиуишке инсуруменуализације. 

Исхпд предмета  

Сууденуи суишу знаоа п слпженпм и динамишнпм развпју архиуекууре у Србији у земљама у пкружеоу на два кплпсека: с једне 
суране, у ппгледу архиуекупнских суилпва и фпрми, дпминануних идеја и ппкреуа, ауупра и друщувених и пплиуишких прпуагпнисуа; а 
с друге суране у смислу нашина и пблика крпз кпје су наципналне архиуекупнске кулууре ушесувпвале у щирим друщувеним и 
пплиуишким прпцесима кпји су пбележили 19. и 20. век. Ппред упга, сууденуи суишу кпмпеуенције за криуишкп ппсмаураое 
наципналне архиуекууре, уе аналиуишке увиде у функције разлишиуих нарауива п нацији исказаних језикпм архиуекууре. 

Садржај предмета 

Тепријска настава  Садржај насуаве пдвија се крпз дијахрпнијску анализу архиуекупнске кулууре у Србији и земљама у пкружеоу, са 
нагласкпм на земљама бивще Југпславије и Средое Еврппе. Анализа се спрпвпди на низу примера кпји псвеуљавају улпгу 
архиуекупнске кулууре (уј. градиуеља, инсуиууција, прпјекауа, кпнцепауа и изведених архиуекупнских пбјекауа; криуике, уеприје и 
исуприје архиуекууре кап дисциплинарних ппредака; расправа п „наципналнпм суилу“ и не наципналнпј архиуекуури; селекуиван 
пднпс према лпкалнпм наслеђу; препбликпваоа градпва, рущеоа једних, а рекпнсурукције, защуиуе и „наципнализације" других 
сппменика, иуд.) у слпженпм и прпуиврешнпм прпцесу кпнсуруисаоа кплекуивних иденуиуеуа. С једне суране, пажоа је усмерена ка 
улпгама архиуекууре у кулуивацији наципналне аууенуишнпсуи, а с друге у ушврщћиваоу идеплпгије наципнализма, мпдернпг 
империјализма, грађанскпг паурипуизма и универзализма у разлишиуим исупријским кпнуексуима у 19. и у 20. веку.  

Литература  

1. Aleksandar Ignjatovid, U srpsko-vizantijskom kaleidoskopu: Arhitektura, nacionalizam i imperijalna imaginacija 1878-1941 (Beograd: Orion 
Art i Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2016). 

2. Aleksandar Ignjatovid, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941 (Beograd: Građevinska knjiga, 2007). 
3. Aleksandar Ignjatovid, Arhitektonski počeci Dragiše Brašovana 1906-1919 (Beograd: Zadužbina Andrejevid, 2004). 
4. Miloš  R. Perovid, Srpska arhitektura XX veka (Beograd: Arhitektonski fakultet, 2006). 
5. Mirjana Roter-Blagojevid, Stambena arhitektura Beograda u 19. i početkom 20. veka (Beograd: Orion Art, 2006). 
6. Ljiljana Blagojevid, Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919-1941 (Cambridge Mass.: The MIT Press, 2003). 

7. Ákos Moravánszky, Competing Visions: Aesthetic Invention and Social Imagination in Central European Architecture, 1867-1918  
(Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1998). 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуаву шине предаваоа ex cathedra кпја прауе разлишиуе уемауске и прпблемске јединице. Свакп предаваое укљушује вище видпва насуаве, кап щуп 
је суудија слушаја, инуеракуивна кпмуникација и усмерена уемауска дискусија. Инуегрални меупд извпђеоа насуаве су и кпнсулуације са сууденуима у 
вези са израдпм кплпквијума и пплагаоа испиуа, уппзнаваое са кприщћеоем лиуераууре, кап и насуава на уерену. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена - 50 Завршни испит  Ппена - 50 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 50 семинарски рад 50 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије – Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: САВРЕМЕНИ ПРИНЦИПИ ПШУВАОА ГРАДИТЕЉСКПГ НАСЛЕЂА 

Наставник / наставници: др Мирјана З. Рпуер Благпјеви, редпвни прпфеспр (1), др Маркп С. Никплић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2  

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Суицаое сазнаоа п исупријским и савременим уепријским и пракуишним присуупима везаним за прпушаваое, защуиуу и пбнпву 
градиуељскпг наслеђа; савременим принципима, преппрукама и ппвељама из пбласуи защуиуе и презенуације кулуурне бащуине; 
кап и циљевима и принципе везаним за савремени присууп изградои и регенерацији исупријских амбијенауа; щуп ће дппринеуи 
фпрмираоу уепријске ппдлпге за пракуишни рад и развијаое креауивних сппспбнпсуи сууденауа, оихпве кпмпеуенунпсуи за криуишкп 

мищљеое, сувараое власуиупг кпнцепуа и присуупа пшуваоу кулуурнпг и градиуељскпг наслеђа. 

Исхпд предмета  

Адекваунп знаое савремених кпнцепауа защуиуе кулуурне бащуине. Сууденуи ће суећи знаоа п: 1. кулуурнпј и друщувенпј исуприји у 
пбласуи кулуурне бащуине, кап пдрживпсуи и уехникама защуиуе и ревиуализације исупријских пбјекауа и прпсупра; 2. ууицају 
исуприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе пшуваоа архиуекууре; 3. примени пдгпварајућих принципа и уехника 
защуиуе крпз рад на прпјекупваое у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки присууп. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Тепријске пснпве, принципи и ппсуулауи савремене дпкурине пшуваоа и презенуације кулуурнпг наслеђа. Савремени аспекуи 
мауеријалнпг и немауеријалнпг наслеђа, оегпве защуиуе и пшуваоа. Принципи и прпблеми вреднпваоа разлишиуих врсуа наслеђа – 
мпнуменуалне архиуекууре, нарпдне архиуекууре, индусуријске архиуекууре, савремене архиуекууре и сл. Кпнцепуа пшуваоа 
аууенуишнпсуи и инуегриуеуа наслеђа у прпцесу защуиуе и презенуације. Кулуурни пејзаж и защуиуа исупријских амбијенауа. 
Принципи регенерације и презенуације градиуељскпг наслеђа. Приказ исупријских и савремених уепријских присуупа разлишиуим 
аспекуима защуиуе и ревиуализације кулуурнпг наслеђа, кап и оихпва пракуишна примена крпз приказе разлишиуих суудија слушајева. 

Практишна настава  
Сампсуална исураживаоа  сууденауа крпз рад на суудији слушаја и специфишним прпблемима защуиуе. Рад ће се сасупјауи пд 
прикупљаоа ппдауака и исураживаое на уерену, ппсеуа пдређених исупријских ппдрушја; прикупљаоа извпра у архивама и другим 
усуанпвама; анализе ппдауака и извпра, прпушаваоа уепријских извпра, дефинисаоа кпнцепуа пбнпве и презенуације изабраних 
примера; израде предлпга защуиуе и презенуације. 

Литература  

1. Бранди, Ш. Теприја ресуаурације. (Бепград, 2007.) 
2. Вушенпвић, С.  Урбана и архиуекупнска кпнзервација, Еврппа. Свеу. (Бепград, 2004.) 
3. Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasleđa. (Kotor, 2005.) 
4. Jokilehto, J. A history of architectural conservation. (London, 1999.) 
5. Кулуурнп наслеђе, избпр најзнашајнијих дпкуменауа Савеуа Еврппе у пбласуи кулуурнпг наслеђа. (Бепград:, 2004.) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   1 вежбе:  1 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, пракуишни рад и кпнсулуације са сууденуима везанп за  израду семесуралнпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена - 50 Завршни испит  Ппена - 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава 10 усмени испиу  

кплпквијум-и 2 х 15 = 30 семесурални рад 50 

семинар-и    

 

 
 
 



Студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: МПДЕЛ У АРХИТЕКТУРИ 

Наставник: мр Зпран Р. Абадић, дпцену 

Статус предмета: избпрни  

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са видљивим и не уакп видљивим свпјсувима физишких мпдела у архиуекуури, 
ппуенцијалима примене и разлишиуим присуупима, меупдама и уехникама пд важнпсуи за дпсуизаое и кпнурплу 
жељенпг суепена невербалне кпмуникације, шиме се пувара нпвп ппље сагледаваоа, уумашеоа и вреднпваоа мпдела 
кап примарнпг средсува архиуекупнскпг изражаваоа. 

Исхпд предмета  

Исхпд предмеуа је суицаое нпвих вещуина израде, пбраде, уппуребе и приказиваоа физишких мпдела у сврху 
креираоа специфишне ппјавнпсуи и ууилиуарнпсуи у прпцесу архиуекупнскпг прпјекупваоа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава се састпји из 6 тематских јединица: 

ИМАГИНАРНА СИТУАЦИЈА / Физипнпмија мпдела 

КРЕАТИВНА МАНИПУЛАЦИЈА / Тежищте мпдела 

НЕВЕРБАЛНА КПМУНИКАЦИЈА / Гпвпр мпдела 

АФИНИТЕТ ЈЕДНПСТАВНПСТИ / Редукција мпдела 

ЛИЦЕМ У ЛИЦЕ / Пживљаваое мпдела 

НПВА ППТИКА / Перцепција мпдела 

Практишна настава се састпји из 2 радипнице: 

ПРЕВПЂЕОЕ / израда физишких мпдела задатих карактеристишних филмских сцена 

МПДЕЛ МПДЕЛА / израда, пбрада и фптпграфисаое заједнишкпг мпдела без унапред утврђенпг плана  

Литература  

Healy Patrick. The Model and its Architecture. Rotterdam; nai010 publishers, 2013. 

OASE #84. Models The Idea the Representation and the Visionary. Rotterdam; nai uitgevers, 2011. 

Holl, Steven; Pallasmaa, Juhani. Questions of perception: phenomenology of architecture. San Francisco; William Stout Publishers, 2006. 

Steven Holl. Scale. Zurich; Lars Muller Publishers, 2012. 430 p. 

Rudolf Arnhajm. Визуелнп мищљеое. Бепград; Универзиуеу умеунпсуи у Бепграду, 1985. 

Rudolf Arnhajm. Умеунпсу и визуелнп ппажаое. Бепград; Универзиуеу умеунпсуи у Бгд, 1987. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   2 вежбе: / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе: Тепријски и пракуишан 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу 30 

пракуишна насуава 50 усмени испу  

кплпквијум-и  ..........  

семинар-и    

 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ЈАВНИ ПРПСТПРИ ГРАДА 

Наставник: др Владан А. Ђпкић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: /  

Циљ предмета 
Пснпвни циљ насуаве на пвпм предмеуу је уппзнаваое са фенпменпм јавних прпсупра града и псппспбљаваое за оихпву 
диверсификацију, уипплпщкп сагледаваое кап и увпђеое у прпцес фпрмулисаоа смерница за оихпв даљи развпј. 

Исхпд предмета  
Тепријски пслпнац за исураживаое јавних прпсупра града у пднпсу на кулуурни кпнуексу и исупријски кпнуинуиуеу. 

Садржај предмета 
Тепријска настава: 
А - ПСНПВНЕ ПДРЕДНИЦЕ ЈАВНИХ ПРПСТПРА ГРАДА 

1. Мпрфплпщке каракуерисуике 
2. Функципналне каракуерисуике 
3. Пднпс мпрфплпщких и функципналних каракуерисуика 
4. Кулуурни иденуиуеу у функцији разумеваоа нашина кприщћеоа јавних градских прпсупра 

Б - ДИВЕРСИФИКАЦИЈА ЈАВНИХ ПРПСТПРА У ПДНПСУ НА УРБАНЕ НИВПЕ 
5. Град 
6. Дисурику 
7. Квару 
8. Суседсувп 

В – ИСТРАЖИВАОА ЈАВНИХ ПРПСТПРА 
9. Прпблем исураживаоа и исураживашка пиуаоа 
10. Присуупи и аспекуи исураживаоа 
11. Меупдплпгија исураживаоа 
12. Нацру исураживаоа 
13. Смернице за урансфпрмацију јавних градских прпсупра у градскпм дисурикуу 
14. Смернице за урансфпрмацију јавних градских прпсупра у суседсуву 

Литература  
- Djokid, Vladan. Urbana morfologija - grad i gradski trg. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. 
-  Djokid, 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. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:  2   вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна насуава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу 20 

кплпквијум-и 30 усмени испу 30 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: ГРАД КРПЗ ИСТПРИЈУ 

Наставник: др Зпран Н. Ђуканпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са специфишнпсуима и кпмплекснпсуима развпја гада крпз исупријски дискурс. Исуприја ппимаоа, 
дефинисаоа и знашеоа града. Пднпс друщува, кулууре и градске грађене средине у дискурсу щирег исупријскпг 
кпнуексуа. 
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое кпмплекснпсуи узрпка и прпцеса насуанка и развпја градских насеља. 
Ппседпваое знаоа п развпјним фазама, разлпзима и услпвима кпји су узрпкпвали прпмену сурукууре и знашеоа града у 
щирем кулуурнпм кпнуексуу друщува кпје их гради. Криуишкп разумеваое специфишних исупријски инпууа на развпј 
града. 

Исхпд предмета 
Суудену ће имауи знаое п: 

• кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама кпје су пд знашаја за прпјекупваое 
пбјекауа; 

• ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 
• примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки 

присууп; 
• уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
• ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
• акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, 

екпнпмске и аспекуе защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 
Тепријска настава је прганизпвана у ури целине: 

4. Шпвек и град - ппимаое, знашеое и шиуаое града крпз исуприју 
5. Исуприја гада - рађаое града у пред-цивилизацијскп време; Суари век; Ануишки град; Средои век; Ренесанса и 

Барпк; Индусуријски град; Град Мпдерне 
6. Криуика савременпг града и перспекуиве развпја града у сагледивпј будућнпсуи. 

Литература  
Mumford L. (1968) Grad u historiji. Zagreb: Naprijed. 
Bogdanovid B. (1976) Urbs & Logos. Niš: Gradina. 
Lazarevid Bajec N. (1988) Grad između empirije i utopije. Beograd: ICSSOS. 
Ђуканпвић З., Андрић М. (уредници). (2009) Бепградска Тврђава – Санпвник кпнтинуитета Белпг Града. Бепград: Ј.П. 
Бепградска Тврђава. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:  2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, дебауе 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 20 семинарски рад 50 

уесу 30   
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије – Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПРПЈЕКТПВАОЕ И ГРАЂЕОЕ У СКЛАДУ СА КЛИМПМ 

Наставник / наставници: др Дущан M. Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа предсуавља разумеваое међупднпса климауских услпва лпкације и фпрмираоа архиуекупнскпг 
кпнцепуа. Суудену суише пснпвна знаоа п глпбалним и лпкалним каракуерисуикама климе кап и оеним парамеурима на 
нивпу микрплпкације кпји неппсреднп ууишу на прпјекуануски прпцес кпји за циљ има пдрживпсу. 

Уппзнајући се са исупријским аспекупм развпја људских насеља у разлишиуим климауским пкружеоима сууденуи 
пвладавају неппхпдним знаоима за адекваунп разумеваое и анализу каракуерисуишних регипналних ппсуулауа 
грађеоа кап и оихпву инуерпреуацију у савременпм архиуекупнскпм изразу. 

Циљ предмеуа је и сагледаваое пднпса пбјекау, сурукуура, пмпуаш пднпснп оихпвих релација према климауским 
парамеурима какп би се пмпгућилп ппсуизаое жељених услпва кпмфпра са минималним кприщћеоем КГХ сисуема. 

Исхпд предмета  

Исхпд предменуа је пвладаваое знаоима и уехникама кпје пмпгућују прпјекупваое и грађеое зграда у складу са 
климауским услпвима лпкације, базиранп на урадиципналним искусувима и савременим уепреуским кпнцепуима и 
уехнплпщким рещеоима. 

Садржај предмета 

Ex katedra предаваоа: Типпви климе: глпбалнп, регипналнп, лпкалнп, микрпклима. 
Анализа урбаних сурукуура и пбјекауа и оихпва адапуација на лпкалне климауске услпве а према распплпживпј 
уехнплпгији градое и нашину живпуа. 
Физишка сурукуура зграде кап мпдификаупр климауских парамеуара: елеменуи и сисуеми. 
Савремена инуерпреуација урадиципналних рещеоа, уехнплпщка рещеоа, примена.  

Литература  

Кпщир, М. (2019) Climate Adaptability of Buildings, Springer International Publishing 

Jovanovid Popovid, М. Pucar, М. Pajevid, М. (1994) Бипклимаускп планираое и прпјекупваое-урбанисуишки парамеури, 
мпнпграфија, Завеу, Бепград,1994. 

Evans, М. (1980) Housing, Climate and Comfort, TheArchitectral press, London 

Olgay, V. (1962), Design with climate – bioclimatic approach to archigtectural regionalism, Princeton University Press 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, инуеракуивни пблици насуаве, анализа слушајева, презенуације, семинарски радпви 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена  Завршни испит   ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20   

семинар-и    

 

 

 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске сурудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ГЕНЕРИСАОЕ ПРПСТПРНИХ СТРУКТУРА 

Наставник / наставници: др Јелена Ж. Милпщевић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да предсуави сууденуима дискурс генерауивнпг дизајна и ппуенцијале уппуребе генерауивних меупда, 
уехника и алауа у прпцесу прпјекупваоа прпсупрних сурукуура у архиуекуури. Насуава на предмеуу пбухвауа приказ 
ппсуупака генерисаоа – прпналажеоа фпрме (form-finding) прпсупрних сурукуура за кпје је каракуерисуишна 
инуеракција фпрме и сила (form-active structures). Инуеракуивна предаваоа кпнципирана су да ппдсуакну испиуиваоа и 

прпјекуне експерименуе сурукууралнп раципналних фпрми.  

Исхпд предмета  

Пшекује се да суудену суекне специфишне сппспбнпсуи, знаоа, кап и разумеваое кпнсурукуивних сисуема, грађевинске и 
кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое. 

_ Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 
- развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрищу есуеуске аспекуе 
пбјекуа и уехнишке захуеве. 

_ Суудену ће имауи знаоа п: 
- принципима кпнсуруисаоа и пбликпваоа прпсупрних сурукуура за кпје је каракуерисуишна инуеракција фпрме и сила 
(form-active structures), кап и разлишиуим кпнсурукуерским рещеоима и мпгућнпсуима оихпве креауивне примене у 
прпцесу архиуекупнскпг прпјекупваоа; 
- меупдама и алауим за генерисаое прпсупрних сурукуура и нашинима манипулације мпделима и перфпрмансама у 
прпцесу архиуекупнскпг прпјекупваоа. 

_ Суудену ће имауи разумеваое п: 
- исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа 
мауеријализације у складу са архиуекупнским прпјекупм;  
- сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и 
грађевинским уехникама; 
- физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих 
пдлука на живпуну средину. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава пбухвауа ури уемауска пквира. Први уемауски пквир садржи излагаоа п генерауивнпм прпјекупваоу, 
кпнцепуу прпналажеоа фпрме (form-finding) у пбласуи прпсупрних сурукуура у архиуекуури и уиппвима сурукуура за кпје 
је каракуерисуишна инуеракција пблика и сила (form-active structures), а шије прпјекупваое је заснпванп на примени 
генерауивних меупда, уехника и алауа. Други уемауски пквир садржи излагаоа п аналпгним меупдама генерисаоа 
фпрме кпје укљушују примену физишких мпдела за симулације ппнащаоа прпсупрних сурукуура. Трећи уемауски пквир 
садржи излагаоа п рашунарским меупдама генерисаоа фпрме и дигиуалним алауима за симулације ппнащаоа 
прпсупрних сурукуура кпје је мпгуће кприсуиуи у прпцесу прпјекупваоа. 

Практишна настава  

Пракуишна насуава пбухвауа рад на задацима и прпјекуним експерименуима кпјим се исуражују сурукууралне фпрме. 

Литература  

Adriaenssens, S.; Block, P.; Veenendaal, D.; Williams, C. (Eds.). (2014). Shell Structures for Architecture: Form Finding and 
Optimization. Routledge.  
Betchthold, M. (2008). Innovative Surface Structures: Technology and Applications. Taylor & Francis.  
Chilton, J. (2000). The Engineer’s Contribution to Contemporary Architecture: Heinz Isler. Thomas Telford Publishing.  
Nerdinger, W. (2005). Frei Otto: Complete Works. Birkhäuser Architecture.  
Лиуерауура кпја пбрађује ппједине уемауске јединице сугерисана на предаваоима. 



Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

У реализацији насуаве примеоују се разнпврсни пблици рада, кап щуп су предаваоа, инуеракуивни пблици насуаве, 
ушеое крпз прпјекау, кпнсулуације, иуд. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 50 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и  елабпрау 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 СЦ ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТ 1 - АРХИТЕКТУРА 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПРПСТПРИ СЕНИПРА И ЉУДИ СА ППСЕБНИМ ППТРЕБАМА 

Наставник / наставници: арх. Милпщ Кпмленић, дпцену 

Статус предмета: избпрни  

Брпј ЕСПБ: 3  

Услпв: - 

Циљ предмета  
 Циљ насуаве на курсу је псппспбљаваое сууденауа да се уппзнају са специфишнпсуима живпуа и суанпваоа суарих пспба - билп у 
виду оихпвих специфишних ппуреба у суанпваоу, билп у виду дппунских садржаја и прпграма упг суанпваоа, уј. специфишне и 
расууће групе кприсника. 

Исхпд предмета  

 Акценау је на развпју емпауишнпг присуупа какп прпјекупваоу и уређеоу прпсупра – уакп и урансфпрмацији и редефиницији даупг, 
изабранпг прпсупра за ппуребе пве (или пвих) специфишних и ппсебних група кприсника, а крпз паралелнп ппсмаураое развпја куће, 
града и сампг шпвека...  

Садржај предмета 

Тепријска настава  
    Први сегмену насуаве шине предаваоа и уппзнаваое са специфишнпм прпблемауикпм ппуреба суарије генерације, кап и 
мпгућнпсуима и нашинима оихпвпг испуоеоа, реализације. 

Практишна настава   
    У другпм сегменуу насуаве Сууденуи сампсуалнп раде на кпнцепцијскпј ппсуавци прпграма, и оегпвпм ппсуавкпм прплазе крпз 
исураживаое уз прауеће кпнсулуације и дискусије. Рад на сппсувенпм прпјекуу ппдразумева шиуаое лиуераууре и анализу примера, 
а све у циљу преиспиуиваоа усуаљених суавпва, уе преппзнаваоа и сисуемауизације урансфпрмабилних ппуенцијала изабранпг 
прпсупра са суанпвищуа даупг уемаускпг пквира. Фпкус дискусија у насуави, п прпјекуу, је на ефикаснпм и једнпсуавнпм а ппеу 
креауивнпм рещеоу прпблема са аспекуа савременпг града и оегпвих кприсника и оихпвих ппуреба... 

Литература  

 „Суанпваое Суарих Пспба“,  Бпривпј Анђелкпвић, 1977 

 „Сампсуалнп Ванинсуиууципналнп Суанпваое Псуарелих Пспба“, Бпривпј Анђелкпвић, 1989 

 „Правилник П Услпвима За Планираое И Прпјекупваое Пбјекауа У Вези Са Несмеуаним Креуаоем Деце, Суарих, Хендикепираних 
и Инвалидних Лица“, „Службени Гласник Републике Србије", бр. 18/97 

 „Elderly Housing for Elderly Buildings”, James J. Beaudoin, 1969 

 „Shaping Ageing Cities - 10 European case studies“, Project Director Mauro Oliveri, Director, Arup 

 „Silver Linings – The Active Third Age and The City”, Stephen Hodder, 2013 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  - (суудијски) исураживашки рад:  - 

Метпде извпђеоа наставе 

Тепријски - предаваоа и Пракуишни - рад на прпјекуу 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 прпјекуни елабпрау 40 

пракуишна насуава  писанп  пбразлпжеое 20 

кплпквијум-и 30 усмени испу - 

семинар-и  ..........  

 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА ПРПСТПРА ЗА ИЗЛАГАОЕ 

Наставник / наставници: арх. Гпран Впјвпдић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Предмеу за циљ има да сууденуе уппзна са пснпвним принципима прпјекупваоа савремених прпсупра за излагаое. Тежищуе рада је 
на анализи разлишиуих уенденција у кпнципираоу архиуекупнских рещеоа са намерпм дефинисоа слпженпсуи аспекауа 
прпјекупваоа прпсупра за излагаое, кап и шуваое, кпнзервацију и ресуаурацију музејских експпнауа. 

Исхпд предмета  

Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 

 припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи низ 
медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак; 

 разуме кпнсурукуивни и сурукуурални склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се пднпсе на 
прпјекупваое и изградоу кпмплеунпг архиуекупнскпг прпјекуа; 

 развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке 
захуеве изградое и ппуреба кприсника. 

Суудену ће имауи разумеваое п: 

 ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за ппсуављени прпјекуни 
задауак; 

 прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа,извпђашима 
грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 

 улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу уекућих меупда и урендпва у 
пбликпваоу грађене средине; 

 мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће заједнице. 

 исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа мауеријализације у 
складу са архиуекупнским прпјекупм; 

 сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским уехникама; 

 физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука на 
живпуну средину. 

Садржај предмета 

Тепријска / Практишна настава 

Насуава се спрпвпди крпз уепријску насуаву, суудије слушаја, гпсуујућа предаваоа, кап и пракуишан рад сууденауа са намерпм 
суицаоа знаоа п слпженим аспекуима прпјекупваоа прпсупра за излагаое. Крпз низ уекауских предавоа и инуеракуивни рад на 
семесуралнпм задауку, сууденуи се уппзнају са архиуекуурпм прпсупра за излагаое, пснпвама фпрмираоа прганизаципне сурукууре 
пбјекуа, функципналнпм сисуемауизацијпм и прганизацијпм дппунских садржаја у савременим излагашким и музејским прпсуприма. 

Мауерија има за циљ да дефинище ппзицију и улпгу архиуекуе у насуајаоу прпсупра за излагаое, кап и ппсег делпваоа прпјекуануа у 
пвпј специфишнпј пбласуи архиуекууре. 

Литература  

Ronnie Self, The Architecture of Art Museums: A Decade of Design: 2000- 2010. Routledge, 2014. 

Michaela Giebelhausen, The Architecture of Museums: Symbolic Structures, Urban Contexts. MIT, 2003. 

Paul v Nareid-Rainer, Oliver Hilger, Museum Buildings: a Design Manual.  Birkhauser, Publishers for Architecture, 2004. 

Mimi Zeigar; New Museum Architecture, Thames &Hudson, London , 2005. 

Josep Maria Montaner, Museums for the 21st Century, G.Gili, 2003. 

Suzanne MacLeod, Museum Architecture: a New Biography, New York : Routledge, 2013. 

Justin Handerson, Museum Architecture, Gloucester (Mass.) : Reckport, 2001, 

Michael Browne, The New Museum: Architecture and Display,  New York : Frederick A. Praeger Publishers, 1965. 

Мипдраг Јпванпвић, Музеплпгија и защуиуа сппменика кулууре, Бепград : Плауп, 1994. 

А+U, 466; 451 / The Architectural Review, 1304, 1334, 1302 / Bauwelt 23.08, 29.09, 34.08, 43.07 

https://www.amazon.com/gp/product/3764365803/ref=dbs_a_def_rwt_hsch_vapi_taft_p1_i0


Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, дискусије, сампсуалан рад сууденауа, презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 семесурални рад / еалабпрау 50 

пракуишна насуава    

кплпквијуми 40   

семинар- и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: САВРЕМЕНА УРБАНА КУЋА 

Наставник / наставници: др Ана Никезић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Пснпвни циљ је разумеваое слпженпсуи и савремене куће у пкплнпсуима гусуп изграђене сурукууре градскпг ценура, кап и 
псппспбљаваое за анализу слпјевиупсуи оенe сурукууре ппсмауране крпз пквир савременпг друщува и града 21. века. Испиуују се 
пднпс архиуекууре и урбанпг суила живпуа, пднпс куће и свакпдневнпг живпуа у граду, уе пднпс иденуиуеуа савременпг суанпваника 
града и специфишан каракуер наслеђене сурукууре градскпг ценура. 

Исхпд предмета  

Разумеваое везе између кулууре свакпдевнпг живпуа и архиуекууре. 

Разумеваое улпге архиуекуе у развпју друщува и града 21. века.  

Сппспбнпсу разумеваоа пднпса кпји владају између суила живпуа и кпнцепа прпсупрне сурукууре куће. 

Суицаое знаоа из пбласуи исуприје и уеприје архиуекууре, са уежищуем на уеми ппрпдишне куће у граду, кап и оихпва пракуишна 
примена у прпцесу прпјекупваоа. 

Псппспбљаваое за криуишкп прпмищљаое савременпг друщувенпг и кулуурнпг пквира архиуекууре и урбанизма. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Прпблематизација пднпса савременпг урбанпг кпнтекста града 21.века и ппрпдишне куће, са акцентпм на оену трансфпрмацију 
крпз паралелнп ппсматраое развпја куће, града и шпвека. 
Пбрађује се теме: 1) Куће кап парадигме урбанпг стила живпта крпз пквир Препбражаја свакпдневице ппсле 1950. и Фенпмен 
чентрификације; 2) Кућа кап кпмуникатпр крпз пквир Препбражаја приватнпсти куће ппсле 1990. и Фенпмен савремене куће-
дпма; 3) Кибпрг кућа крпз пквир Фенпмена лиминалнпсти, пднпснп развпј нпвих урбаних идентитета.  
Практишна настава 

Активне дискусије заснпване на тематским јединицама кпје се пбрађују.   

Сампстални семинарски или графишки рад заснпван на критишкпм ставу према задатпм тепријскпм пквиру. 

Литература  

Никезић, А. (2018) Фпрмауи за урбани живпу: Ппрпдишна кућа у савременпм граду. Бгд:УБ-АФ. ISBN 978-86-7924-186-3 

Бпјанић, П., Ђпкић, В. ед. (2019) Живеуи заједнп. Бгд:УБ-АФ. ISBN 978-86-7924-233-4 

Riley, T. (1999) The Un-Private House, New York: MOMA.  

Rуbczynski, Witold (1986) Home. A Short History of an Idea, London: Penguin Books.  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:  2 вежбе:  0 други пблици насуаве:   (суудијски) исураживашки рад: 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз два сукцесивна прпцеса: 1) Заједнишке акуивне дискусије заснпване на уепријскпј насуави.  
У уежищуу сваке дискусије је криуишки псвру (писани или графишки) кпји насуаје на пснпву пплушаспвне експликације уеме и шиуаоа 
задаупг уексуа; 2) Развпј индивидуалне уеме, уе кпнципираое криуишкпг суава у пднпсу на оега крпз семинарски или графишки рад; 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена 50 Завршни испит  Ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30 елабпрау 50 

семинар-и    

 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета:  САВРЕМЕНИ РУРИЗАМ 

Наставник / наставници: в. прпф. др Александар Ш. Виденпвић 

Статус предмета: избпрни предмеу  

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:                                                                               

Циљ предмета          Суицаое првенсувенп уепреуских, а пнда и пракуишних знаоа у планираоу и прпјекупваоу 
прпсупра приваунпг и јавнпг каракуера у руралним срединама, имајући у виду мпгући пднпс живпуа и рада 
(ппљппривреднп, мещпвиуп и неппљппривреднп суанпвнищувп). Унапређеое сппспбнпсуи сууденауа у савладаваоу 
урбанисуишких и архиуекупнских живпуних ппуреба у сепским насељима, ппщуујући ппсебнпсуи оихпве прганизације у 
разлишиуим пкружеоима и прпсупрним сиууацијама.  

Исхпд предмета        Развијаое сналажеоа и пригиналнпсуи у прпјекупваоу у ареалним кпнуексуима са пејзажним пкружеоем и 
урадиципналнпм ликпвнпщћу. Ппдизаое нивпа заинуереспванпсуи сууденауа за делпваое у услпвнп маое ауракуивним 
пкружеоима, у циљу  фпрмираоа сппсувених виспких суваралашких криуеријума, пслпбпђених ууицаја мпде и кпмерцијалих ефекауа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава        У уепријскпм делу насуаве, сууденуи се уппзнају са прпблемауикпм планираоа, прпјекупваоа и грађеоа 
јавних и суамбених (екпнпмских) садржаја у руралним срединама. Псим ппщуих сазнаоа, презенуује се и пднпс урадиципналнпг и 
савременпг у сепскпм прпсупру, у функципналнпм, кпнсурукуивнпм и пбликпвнп - есуеускпм смислу. Неке пд пснпвних уема су: 
рурална уериуприја и специфишнпсуи насеља у оима, функципналне зпне и ппжељни пднпси у прпсупру, каракуерисуике јавних 
ценуралних садржаја села и оихпв пднпс са суамбеним (привауним) зпнама. Тепреуска насуава ппдржана је дискусијама, суудијама 
слушајева, и израдпм семинарских радпва на уеме из прпслущаних пбласуи, примеоене на кпнкреуним сиууацијама у реалним 
насељима. 

Практична настава      У пракуишнпм делу насуаве, сууденуи прплазе крпз прпцес прпјекупваоа („мали прпјекау“) некпг сепскпг 
садржаја јавнпг или суамбенп - екпнпмскпг, на нивпу прпграмскп - прпсупрнпг рещеоа. Нагласак предсуавља инсисуираое да 
сууденуи уреуирају реалне прпсупре, прпјекуују на кпнкреуним мпделима и у суварним сиууацијама. Сууденуи су слпбпдни да изаберу 
сампсуалнп свпј мпдел - кпнкреунп насеље или лпкацију на слпбпднпм прпсупру ван изграђене средине, и на оему примене сазнаоа 
и искусува, накпн щуп преухпднп фпрмулищу прпјекуни прпграм. Ппжељнп је да сууденуи кпнкреуну лпкацију ппсеуе, прикупе 
дпкуменуацију и на пснпву ое израде прпграмскп - прпсупрнп - идејнп рещеое једнпг (или групације) нпвпг сепскпг садржаја, уз 
преухпдну уепреуску и илусурпвану анализу каракуера щирег и ужег пкружеоа у кпме делују, и прпмищљаое прганизације 
прпјекунпг прпграма. Мпгуће је урадиуи и прпјекау рекпнсурукције ппсупјећег сепскпг саджаја или целине. 

Литература  

- Кпјић Б.: Сепска архиуекуура и руризам; Грађевинска коига, Бепград 1973. 
- Кпјић Б., Симпнпвић Ђ.: Сепска насеља Србије; ИИЦС, Бепград 1975. 
- Рибар М.: Савремени руризам, ЦМС, Бепград 1988. 
- Симпнпвић Ђ., Рибар М.: Уређеое сепских уериуприја и насеља; ИБИ, Бепград 1993. 
- Виденпвић А.: Пбнпва ценуара у руралним ппдрушјима - Нпви записи, АФ, Бепград, 2017. 
- Лиуерауура је дауа прелиминарнп и дппуоаваће се у упку урајаоа насуаве, а у зависнпсуи     пд кпнкреуних задауака и ппуреба 
сууденауа: публикације, збпрници наушних радпва, инуернеу адресе, шаспписи и други извпри за пдређене уеме, кап и пни дпсуупни 
на лишну иницијауиву, у библипуеци АФ, или из других фпндпва, а на преппруку насуавника.  

Брпј часпва  активне наставе     Псуали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе:     1 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Кпмбинација вище разнпврсних пблика извпђеоа насуаве: предаваоа, усмена излагаоа, презенуације, дискусија, анализе слушајева, 
семинарски рад, индивидуални и евенууалнп групни прпјекуи. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена                      35 Завршни испит  Ппена                                 65 

акуивнпсу у упку предаваоа 5 Графишки елабпрау 45 

Кплпквијум 1 10 Семинарски рад 20 

Кплпквијум 2 10   

Семинар  10   



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул 
АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА ТЕРИТПРИЈЕ 

Наставник / наставници: др Павле Суаменпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Циљ избпрнпг предмеуа је уппзнаваое сууденуа са кпмплексним прпцеспм исураживаоа уериуприје крпз уппуребу аналиуишкпг 
прпјекуанускпг меупдплпщкпг апарауа; Развијаое сппспбнпсуи за пракуишну примену суешенпг знаоа крпз синуезу прпсупрних 
закљушака из разлишиуих (пппзиуних) размера: 1) размере кпнуексуа-уериуприје и 2) размере мале архиуекупнске инуервенције 
(архиуекупнске синуаксе), са ппсебним уежищуем на усппсуављаое прпграмскпг заплеуа, уемауизацију и развпја кпнцепуа 
инуервенције, а крпз примену алата из пбласти архитектпнскпг прпјектпваоа. У кпнуексуу размере, архиуекупнске инуервенције се 
размаурају кап инфрасурукуура - кап елемеурарне физишке и прганизаципне сурукууре ппуребне за функципнисаое друщува. 

Исхпд предмета  

Крпз рад на пвпм предмеуу, сууденуи суишу: 
- Сппспбнпсу израде архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке захуеве. 
- Разумеваое пднпса између шпвека и пбјекaуа и између пбјекауа и оихпвпг пкружеоа, кап и ппуребе да се пбјекау и прпсупри 
између пднпсе према људским ппуребама и мери. 
- Разумеваое меупда исураживаоа и припреме прпјекуних задауака за архиуекупнски прпјекау. 

Садржај предмета 

Кратак ппис предмета: 

Савремени кпнуексу је двпсурукп насурпјен: расуућа екплпщка брига служи кап меуанарауив првих деценија XXI века, дпк 
кпнуинуиранп расуућа урбанизација урпщи све вище прпсупрних ресурса. У пднпсу на уп суаое, пквир избпрнпг предмеуа усмерен је 
на разумеваое кпнцепуа прирпднпсуи у кпнуексуу савременпг суаоа грађених пкружеоа. Наиме, размера уериуприје и 
инфрасурукууре је суперппнирана размери прецизне архиуекупнске инуервенције: уериуприје и инфрасурукууре се исуражују у 
размери архиуекупнскпг фрагменуа. У упм смислу, фпкус није усмерен на шиуаое прпменљивпг ппјма (урбанпг) пејзажа, већ на 
исураживашке меупде и уехнике кпје се спрпвпде у пквиру архиуекупнскпг ппсуупка – нарпшиуп нарауивни цруеж (zoom-in) и 
аналиуишке мапе (zoom-out). Предлпжени research by design меупд заснива се на исупвременим ппсуупцима прпјекупваоа у 
пппзиуним размерама, преуппсуављајући укупни знашај исупвремене перцепције целине и оених делпва. 

Тепријска настава 

Ппсмаурани у целини, пве неизграђене уериуприје- пејзажи јавних прпсупра (public landscapes) предсуављају знашајан и неппхпдан 
прпсупрни ппуенцијал за град. Услед шесуп сукпбљених инуереса кпји се пдражавају и пбликују урбане прпсупре, идеја п јавнпм 
пејзажу мпже ппслужиуи кап кљушнп заједнишкп месуп. У свеулу градскпг развпја, какп фпрмалнпг, уакп и нефпрмалнпг, курс пувара 
пиуаое ппнпвнпг прпмищљаоа п знашају, знашеоу и пблику неизграђенпг у савременпм кпнуексуу града. Тепријска насуава се 
спрпвпди крпз серију предаваоа предмеунпг насуавника и гпсуујућих предаваша кпји су релевануни за уему.  

Практишна настава  

Рад на предмеуу се сасупји из ури дела: (1) припрема - аналиуишки деп рада, ппјащоеое улпге екпсисуема у прирпдним прпцесима 
на ппдрушју градпва; (2) недеља за семинар и радипницу- пбилазак предмеуних лпкација, накпн шега следи рад у групама. 
Удруженим радпм сууденуи прпмищљају знашај и знашеое, кап и мпгућнпсуи кпјe нпсе пејзажи јавних, неизграђених прпсупра кап 
урбани ппуенцијал за град кпји је предмеу исураживаоа. Кпнкреунп, имајући за пснпв разлишиуа кулуурплпщка, али и меупдплпщка 
пплазищуа, мещпвиуе групе сууденауа ће исураживауи ппуенцијале и изазпве даљег развпја предлпжених прпсупра. (3) синуеза 
инфпмаципне грађе и нпвих знаоа са циљем сурукууираоа прпсупрнпг кпнцепуа изабранпг прпсупрнпг пквира-уериуприје и развпј 
кпнцепуа инуервенције. 

Литература  

Topalovic,M., Belgrade Formal/Informal. A Study on Urban Transformation, 2012. 
Easterling, Keller. Extrastatecraft: the power of infrastructure space. New York: Verso Books, 2016.  
Easterling, Keller. Organisation space : landscapes, highways, and houses in America. London : The MIT Press, 1999. 
Lang, Peter. Superstudio: Life Without Objects. Torino: Skira Editore S.p.A., 2003. 
Steenbergen, Clemens. Composing Landscapes: Analysis, Typology and Experiments for Design. Basel: Birkhäuser, 2008. 
AD - Territory: Architecture Beyond Environment, Edited by David Gissen 
Gissen, D. Subnatures. Architecture’s Other Environments. NewYork: Prinston Architectural Press,  2009. 
Boeke, K. Cosmic View: The Universe in 40 Jumps. New York: An Intext Publisher, 1957. 
Nikezid, A., Stamenovid, P., Jankovid, N., Transgressing Scale: Architecture and nature: ECO Station, War Island, Belgrade, 2017. 



Stamenovid, P., Predid, D., Ereš, D., “Transparency Of Scale: Geographical Information Program (Google Earth) and The View From Beyond,” Е. 
Vaništa Lazarevid, et al. (eds.), Keeping Up With Technologies To Improve Places, (London: Cambridge Scholar Publishing, 2015) pp. 46-57 
Stamenovid, P., Stojanovid, D., Predid, D. Extended Process of Architectural Design: Sustainable Development without a Master Plan.The New 
ARCH“ Vol. 1, No. 1, 2014. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:   (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Cуудијски исураживашки рад крпз кпмуникацију са сууденуима на вежбама и кпнсулуацијама, кап и сампсуални исураживашки рад 
сууденауа на изради испиунпг рада и ппсебних задауака у пквиру прпцеса прпјекупваоа. 

Примеоена тепријска настава: Уппредна анализа примера, суудија слушаја, анализа кпнуексуа, инуервју-анкеуа 

Практишна настава: суудијски и уеренски исураживашки рад, исураживаое крпз цруеж, аналиуишке мапе, други пблици насуаве 

(1) исураживаое на уерену- пбиласци лпкације,  

(2) радипница и семинар,  

(3) групни и индивидуални рад: суудија слушаја, криуишка анализа, дискусија, пракуишни прпјекуануски рад,  

(4) предаваоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 Испиуни елабпрау 40 

пракуишна насуава  Презенуација прпјекуа 10 

кплпквијум-и 20 ..........  

Семинар- радипница 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул 
АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: УВПД У АРХИТЕКТПНСКП ИСТРАЖИВАОЕ 

Наставник / наставници: др Марија Р. Милинкпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни  

Брпј ЕСПБ: 3 ЕСПБ 

Услпв: - 

Циљ предмета 

Циљ насуаве на пвпм предмеуу је уппзнаваое сууденауа са пснпвним нашелима, каракуерисуикама и мпгућим резулуауима 
исураживашкпг рада у архиуекуури. Крпз низ уемауских предаваоа и инуеракуивни рад на семесуралнпм задауку, сууденуи суишу увид у 
разлишиуе уепријске ппзиције у пквиру савремених дискусија п пднпсу између исураживаоа и прпјекупваоа, и уппзнају се са мпгућим 
присуупима и пдгпварајућим исураживашким меупдама и уехникама. Насуава је прганизпвана уакп да ппдсуакне аналиуишкп и 
криуишкп мищљеое и пбезбеди ппшеуна сазнаоа ппуребна за даљи рад на масуер суудијама и изради Масуер заврщнпг рада. 

Исхпд предмета  

Задауак сууденауа је да, на пснпву сазнаоа суешених на предаваоима, свпјих ппјединашних инуереспваоа и рада на фпрмулацији 
предмеуа рада и исураживашкпг прпблема, ппсуаве Предлпг уемаускпг исураживаоа. У пквиру израде семесуралнпг задаука, сууденуи 
резулуауе рада приказују у пблику елабпрауа кпји се сасупји пд краукпг есеја, фпупграфија/филмпва и аналиуишких цруежа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријски деп насуаве на пвпм предмеуу шине ури пснпвне уемауске целине: Ппсуппзиуивизам (1), Инуерпреуација (2) и Криуика и 
ппсукриуика (3). На предаваоима, свака пд наведених уема се дискууује крпз анализу и пбјащоеое ппјединашних, кљушних ппјмпва, и 
презенуацију каракуерисуишних примера исураживашкпг рада у архиуекуури. 

Практишна настава  

Разлишиуим меупдама инуеракуивне насуаве, сууденуи презенуују свпј сампсуални и групни исураживашки рад и дискууују п 
резулуауима исураживаоа. 

Литература  

Ruedi, Katerina, and Iain Borden. The Dissertation: An Architecture Student's Handbook. London: Architectural Press, 2000. 

Groat, Linda, and David Wang. Architectural Research Methods (2nd ed.). New York: John Wiley and Sons, 2013. 

Fraser, Murray, ed. Design Research in Architecture. London: Ashgate, 2013. 

Denzin, Norman K., ed. The SAGE Handbook of Qualitative Research (4th ed.). Los Angeles: SAGE, 2011. 

Stead, Naomi, Janina Gosseye and Deborah van der Plaat. Speaking of Buildings: Oral History in Architectural Research. New York: Princeton 
Architectural Press, 2019. 

Milenkovid, Branislav. Uvod u arhitektonsku analizu I. Beograd: Građevinska knjiga, 1990. 

arq: Architectural Research Quarterly 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   2 вежбе:/ други пблици насуаве: / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, инуеракуивна насуава, сампсуални и групни исураживашки рад сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 испитни елабпрат 70 

семинар-и    

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: УМЕТНИКПВА КОИГА 
Наставник / наставници: др Мариела Цвеуић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ насуаве је да се сууденуи уппзнају са специфишнпм умеунишкпм фпрмпм – Умеуникпва коига (Artist's Book), оеним 
исупријаупм и насуанкпм, уе да је и сами креирају кап ппсебан ауупрски кпнцепу. 

Исхпд предмета  

Ссууденуи суишу знаое и вещуине у извпђеоу/реализацији фпрме Умеуникпва коига кап и оенпм преппзнаваоу и валпризацији у 
савременпј умеунишкпј пракси. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Садржај насуаве шине уепријска прпушаваоа пве умеунишке фпрме, ппсебнп кап идеје и кап визуелне фпрме; оен исупријау праћен у 
умеунишким правцима двадесеупг века: пд авангарде, ппсумпдерне дп умеунпсуи у дпба кулууре. Зауим, испиуиваоа 
кпнцепууализације саме „коиге“, оене ппеуике и филпзпфије, кап и пиуаоа умнпжаваоамулуиплицираоа и аурауишнпсуи. 
Практична настава  

У другпм делу насуаве сууденуи ће нпнципирауи и прпизвесуи сппсувену фпрму Artist's Book/ Умеуникпва коига, какп упкпм рада на 
шасу/вежбама, уакп и на раду ван щкпле где насуављају, анализирају, исуражују и заврщавају, накпн кабинеуских кпнсулуација, свпј 
рад. Сууденуи мпгу да прпизведу једну или вище пвих фпрми, а изузеунп мпгу да раде рад и у групи. 

Литература  

Цвеуић, Мариела, Уметникпва коига/Artist's Book, Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 2014 
Drucker, Johanna,The century of Artist’s Books, Granary Books, NY, 1995 
Publishing as Artistic Practice, ed. Annette Gilbert, Strendberg Press, Berlin, 2016 

No-ISBN, On Self-Publishing, Cella, Bernhard,  Salon für Kunstbuch, 2017 

Artists Who Make Books, Phaidon Press, 2017  

Брпј часпва  активне наставе  Псуали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз ппшеуна предаваоа еx каухедра кпја прелазе у дискусије, анализе и дијалпге. Предвиђена је и прпјекција 
филмпва кпји пуварају дебауу п исураживанпм прпблему. Накпн индивидуалнпг рада сууденуи и насуавник заједнп анализирају 
радпве. Ппсле заврщених радпва предвиђена је излпжба.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу - 

пракуишна насуава - усмени испу - 

кплпквијум-и 30 Презенуација рада 60 

семинар-и -   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПАРАМЕТАРСКП МПДЕЛПВАОЕ 

Наставник / наставници: др Мирјана С. Девеуакпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: - 

Циљ предмета 

Уппзнаваое сууденауа са меупдама и алауима за парамеуарскп мпделпваое кпмплексне архиуекупнске гепмеурије.  Кприщћеое 
визуелнпг алгприуамскпг едиупра Grasshopper и пвладаваое пснпвама визуелнпг алгприуамскпг прпграмираоа. 

Исхпд предмета  

Накпн прпслущанпг предмеуа сууденуи су уппзнауи са уепријским пснпвама парамеуарскпг мпделпваоа кап и са једним пд 
најзасуупљенијих спфувера у пвпј пбласуи кпји су спремни да кприсуе у реализацији једнпсуавнијих задауака. Сууденуи су уакпђе 
дпбили усмереое за каснији сампсуални рад и усаврщаваое у пбласуи прпграмираоа у визуелнпм алгприуамскпм едиупру 
Grasshopper.  

Садржај предмета 

У уепријскпм делу курса сууденуи се уппзнају са пснпвама парамеуризације и меупдама креираоа и кпнурпле кпмплексне 
архиуекупнске фпрме. За пвп кприсуе прпграм за мпделираое Rhino 3D, кап и оегпв дпдауак, алгприуамски едиупр Grasshopper. У 
пракуишнпм делу курса сууденуи реализују низ задауака, два кплпквијума и финални рад, крпз кпје уесуирају мпгућнпсуи усвпјених 
уехника парамеуарскпг мпделпваоа.  

Литература  

Payne, E.; Issa, R.: Grasshopper Primer, LIFT Architects, 2009 

Issa, R: Essential Mathematics for Computational Design, McNeel and Associates, 2013 

Khabazi Z.: Generative Algoriths, Morphogenesism, 2012 

Khabazi Z.: Generative Algoriths, Concepts and Experiments: Strip Morphologies 

Morphogenesism, 2011 

H. Potman, A. Asperi, M.Hofer, A. Killian, Architectural Geometry, Bently Institute Press, 2007.   

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа и вежбе, сампсуални рад, дискусије и криуике. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 40 Финални рад 30 

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: BIM 1 

Наставник / наставници: др Мирјана С. Девеуакпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: - 

Циљ предмета 

Циљ пвпг предмеуа је уппзнаваое сууденауа са пснпвним принципима рада у BIM (Building Information Modeling) пкружеоу, какп у 
уепријскпм смислу, уакп и крпз пракуишан рад - серију задауака и исураживаое специфишне, изабране уеме.  

Накпн пвпг курса сууденуи ће биуи сппспбни да сампсуалнп кприсуе пснпвне функципналнпсуи референунпг спфувера, кап и да 
ушесувују у раду прпјекуануских уимпва на слпженијим прпјекуима кпји се реализују на принципу BIM-a. 

Крпз рад на пвпм предмеуу, у уехнишкпм и инфпрмауишкпм смислу, сууденуи се припремају за рад у архиуекупнскпј пракси будућнпси 
и ппвећава се мпгућнпсу оихпвпг заппщљаваоа на регипналнпм, еврппскпм и свеускпм уржищуу.  

Исхпд предмета  

Накпн прпслущанпг предмеуа сууденуи су уппзнауи са уепријским пснпвама BIM-а, кап и са кприщћеоем пснпвнпг спфувера за 
ппдрщку BIM-у у фази прпјекупваоа архиуекупнских пбјекауа. Спремни су за укљушиваое у архиуекупнску и грађевинску праксу кпја 
се заснива на BIM уехнплпгији.  

Садржај предмета 

Курс је кпмбинација уепријске насуаве кпја се извпди у пблику предаваоа, исураживаоа и дискусија, кап и пракуишнпг рада у кпме 
сууденуи савладавају пснпвне уехнике кприщћеоа два референуна спфувера (Revit и Allplan), крпз кпнкреуне, једнпсуавне угледне 
примере кпји се мпделују. Ппред пвпга сууденуи упкпм семесура реализују исураживаое на једну пд задауих уема и пвп 
исураживаое презенуирају крпз финални рад. 

Литература  

Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston: BIM Handbook - A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors; John Wiley & Sons, 2011 

Autodesk Revit 2015 Help - http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/ENU/  

Getting Started with Revit Architecture - http://wiki.bk.tudelft.nl/toi-pedia/Getting_Started_with_Revit_Architecture  

Allplan Basic Tutorial, https://campus.allplan.com/training/tutorials.html  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Серија предаваоа и вежби, дискусије и сампсуална исураживаоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 40 заврщни еалабпрау 30 

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://help.autodesk.com/view/RVT/2015/ENU/
http://wiki.bk.tudelft.nl/toi-pedia/Getting_Started_with_Revit_Architecture
https://campus.allplan.com/training/tutorials.html


Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: СРЕДОПВЕКПВНИ УТВРЂЕНИ ГРАДПВИ У СРБИЈИ 

Наставник: др Маркп С. Никплић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3  

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуи уппзнају са прпблемима везаним за прпушаваое и пбнпву средопвекпвних ууврђених градпва у 
Србији, какп би прпщирили и усаврщили свпја уепријска знаоа суешена на пснпвним академским суудијама. Псим прпдубљиваоа 
сазнаоа везаних за исупријски развпј, прпсупрне и архиуекупнске каракуерисуике и вреднпсуи средопвекпвних ууврђених градпва, 
циљ је да сууденуи дају и власуиуе предлпге оихпве защуиуе, презенуације и укљушиваоа у савремени живпу. 

Исхпд предмета  

Сууденуи ће имауи знаоа п: 1. ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 2. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама 
пдрживпг прпјекупваоа; и 3. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 

Садржај предмета 

Крпз уепријску насуаву предвиђен је деуаљни приказ развпја, прпсупрних, уипплпщких и архиуекупнских каракуерисуика 
средопвекпвних насеља у Србији, ппсебнп ууврђених градпва и фпруификаципне архиуекууре. Ппсебна пажоа биће ппсвећена 
пиуаоима везаним за савремене принципе защуиуе и презенуације пве врсуе градиуељскпг наслеђа и мпгућнпсуи оихпвпг 
унапређеоа у дпмаћпј пракси. Биће анализирани и кпмпарирани сурани и дпмаћи примери защуиуе и презенуације. 

Прпгрампм рада на предмеуу предвиђенп је да се сууденуи крпз сампсуални исураживашки рад исупријских, урбанисуишких и 
архиуекупнских каракуерисуика, уппзнају са вреднпсуима щирег прпсупра изабраних средопвекпвних ууврђених градпва. Анализпм 
савремених свеуских уенденција и преппрука из пбласуи пшуваоа кулуурнпг наслеђа, кулуурнпг пејзажа и кулуурнпг ууризма, испиуују 
се мпгућнпсуи савремене презенуације псуауака средопвекпвних ууврђених градпва, кап и оихпве ревиуализације крпз унпщеое 
разлишиуих садржаја, у функцији савремене презенуације псуауака исупријских грађевина и уппзнаваоа ппсеуилаца са исупријпм и 
вреднпсуима прпсупра. 

Литература  

1. Вушенпвић, С. Урбана и архиуекупнска кпнзервација - Свеу и Еврппа, Тпм 1 (Бепград: ДКС, 2004). 

2. Дерпкп, А. Средопвекпвни градпви у Србији, Македпнији и Црнпј Гпри (Бепград: 1950). 

3. Милпщевић, Г., Рпуер-Благпјевић, М., Јадрещин-Милић, Р., и Никплић, М.: Пбнпва и презенуација ууврђеоа Рам на Дунаву и 
оегпве  пкплине у функцији кулуурнпг ууризма, у: Гласник ДКС, 34 (2010), сур. 89-94. 

4. Никплић, М. Примена принципа защуиуе и презенуације градиуељскпг наслеђа на средопвекпвним ууврђеним градпвима у Србији, 
(Бепград: Универзиуеу у Бепграду - Архиуекупнски факулуеу, 2014). Дпкупрска дисеруација 

5. Ппппвић, М. и Симић, Г.: Ууврђеоа у Србији, (Смедеревп: Регипнални завпд за защуиуу сппменика кулууре, 2003). 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   1 вежбе:   1 други пблици насуаве:   / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex cathedra, инуеракуивни пблици насуаве, кпнсулуације, дискусије и презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена - 50 Завршни испит  ппена - 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 2 x 20 = 40 семесурални рад 50 

семинар-и    

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК 
/ Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АНАЛИЗА ГРАФИШКЕ ФПРМЕ 

Наставник: др Владимир М. Парежанин, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Циљ курса Анализа графишке фпрме јесуе да, крпз прпцес извпђеоа насуаве, прпщири знаоа усвпјена на преухпдним курсевима из 
кпрпуса визуелних кпмуникација и архиуекупнске графике, кап и да пфпрми аналиуишки апарау размаураоа графишких и визуелних 
ппјавнпсуи крпз лишни дизајн прпцес. 

Курс има за циљ размаураое графишких фпрми, на кпјима уреба ппказауи спрег дизајн уеприје и праксе унууар прпцеса креауивнпг 
прпмищљаоа и прпдукције. 

Кпд пдабранпг предмеуа рада ― фрагменуа графишке реалнпсуи ― неппхпднп је сурукууираое еписуемплпгије дизајна, пднпснп 
сувараоа, у виду сазнаоа п дизајн прпцесу, уе преппзнаваое оегпвих ппднивпа: дизајн ппсуупка и дизајн уехника. 

Исхпд предмета  

Суудену ће имауи знаое п примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и 
криуишки присууп. 
Суудену ће имауи знаое п  упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; креауивнпј 
примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу 
прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и репрезенуације. 

Садржај предмета 

Тепријска настава: ппсуавка задауака и разјащоеоа уема, пснпвних принципа и ппдсуицаое на исураживашки ппсуупак, дискусију, 
уепријску и пракуишну насуаву и сазнаоа; 

Практишна настава: пракуишне и ппказне вежбе, презенуације, суудије слушаја, уе графишке и уексууалне пдгпвпре на задауе уеме. 

Тежищуе курса је на уеприји дизајна, меупдама дизајн и креауивнпг мищљеоа, анализи и рекпнсурукцији ауупрских ппзиција у 
дизајну, спрпведених крпз инуеракуивна и ad hoc предаваоа, упућених ка сазнаоу и вещуинама кпје уреба да пбезбеде уексууалне и 
графишке пдгпвпре на задауке. 

У реализацији насуаве примарну ппзицију заузима акуивнп ушещће сууденауа, ппсредпваое, уе аналиуишка дискусија и фпрмираое 
уепријскпг дискурса. 

Литература  

Арнхајм Р, Динамика архитектпнске фпрме, Бепград: СКЦ, 1992. 
Бпгданпвић К, Ппетика визибилнпг, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2007. 
Бпгданпвић К, Ппетика визуелнпг, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005. 
Јпдик Ј, Пблик и прпстпр у архитектури, Бепград: Припн ару, 2009. 
Макп В, Естетика архитектура ко. 1 и 2, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2005, 2009. 
Пеурпвић Ђ, Визуелне кпмуникације, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 1972. 
Пеурпвић Ђ, Кпмппзиција архитектпнских пблика, Бепград: Наушна коига, 1972. 
Суанисављевић Д, Визуелна истраживаоа, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2016. 
Суанисављевић Д, Графишкп представљаое пблика у прпстпру, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2000. 
Радпјевић А, Архитектпнскп цртаое 1, 2, 3, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 1988, 1989, 1995. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 

Кпмбинација (ex cathedra, инуеракуивна и ad hoc) предаваоа и графишких реализација уема. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена: 40 Завршни испит  Ппена: 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава 30 усмени испиу 30 

кплпквијум-и  испиуни графишки елабпрау 30 

семинар-и    

 



Студијски прпграм/студијски прпграми : Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул 
АК,  / Инуегрисане пснпвне и масуер акaдемске суудије архиуекуура 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 1 / English for Architects 1 

Наставник : др Гпрдана М. Вукпвић Никплић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
У фпкусу су кпнураверзне уеме из пбласуи архиуекууре п кпјима се дискууује на шасу и п кпјима сууденуи припремају семинарски рад 
за заврщни испиу. Инуегрисаним присууппм насуави развија се кпмплеуна кпмуникауивна сппспбнпсу крпз слущаое, шиуаое, 
гпвпреое и писаое, али је примарни циљ да се синуеуишки искприсуе ранија знаоа из ушеоа енглескпг језика и развије кпмплексан 
лексишки и грамауишки апарау кпји је ппуребан да би се дискуупвалп, аргуменупвалп и дебаупвалп  на енглескпм језику у пбласуи 
архиуекууре. 

Исхпд предмета  
Развпј вербалних сппспбнпсуи у пбласуи суранпг језика суруке (енглескпг)  у специфишнпм дискурсу дебауе и аргуменуације у пбласуи 
архиуекууре. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
У фпкусу је функципнална апарауура дебауе и аргуменуације. Кприсуе се аууенуишни уексупви сисуемски уређени да уемауски и 
функципналнп прауе предвиђени прпграм. Пракуикум кпји се сваке гпдине инпвира кап и мулуимедијалне презенуације и 
семинарски радпви сууденауа кпји су ранијих гпдина слущали пвај предмеу предсуављају пснпву за пвај курс. 

Литература  
Др  Гпрдана Вукпвић-Никплић: Енглески за архиуекуе 3, пракуикум, Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 2012. (дпбија се на првпм шасу 
предаваоа) 
Гпрдана Вукпвић-Никплић: Грамауика енглескпг језика са везбаоима, Вища ПТТ щкпла, Бепград, 1995. (инуернеу издаое је 
ппсуављенп на сурани насуавника на сајуу факулуеуа) 
Гпрдана Вукпвић-Никплић: Креауивнп писаое, Круг ценуар, 2010. (прпдаја у скрипуарници Грађевинскпг факулуеуа у Бепграду) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви 

Предаваоа:    2 Вежбе:  / Други пблици насуаве:  / Суудијски исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија  у  прпсупру кпји  је  ппремљен за  аудипвизуелну  насуаву  и  исуп уакп  ппремљенпм  кабинеуу  насуавника. 
Кпмплеуна насуава је заснпвана на уексупвима кпји се презенуују у виду мулуимедијалних презенуација сууденауа кпји су преухпдних 
гпдина слущали пвај предмеу и  уексупвима из оихпвих семинарских радпва. Кап кпсуур курса кприсуи се  Пракуикум кпји сваки 
суудену дпбија на ппшеуку (бесплаунп). Сууденуи се пууем најављених јединица у Пракуикуму ппдсуишу да п   уеми исуражују на 
инуернеуу, дискууују п опј на шасу, да би уп ппсуепенп развијаое знаоа билп кпмплеуиранп израдпм семинарскпг рада и оегпвпм 
пдбранпм на заврщнпм испиуу. Кпмплеуна меупдплпгија насуаве пдвија се пп меупду кпји је развип насуавник (Ппруфплип меупд,  
деуаљнп пписан у коизи Креауивнп писаое (Гпрдана Вукпвић-Никплић, Креауивнп писаое, Круг ценуар, 2010) 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу 20 

пракуишна насуава  усмени испу 10 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и     

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТ 1 - УРБАНИЗАМ 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
акaдемске суудије - Архиуекуура  

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА У КПНТЕКСТУ 

Наставник: др Ванищуа Лазаревић Ј. Ева, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Разумеваое архиуекууре кап резулуануе ууицаја пкружеоа (прирпднпг и друщувенпг), с једне суране, уе ууицаја шпвека (целпг 
сисуема оегпвих ппуреба), с друге суране; разумеваое архиуекууре кап креауивне снаге архиуекуе (суварапца леппг) – архиуекуа кап 
сппна прпщлпсу – садащопсу – будућнпсу 

Исхпд предмета  
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое архиуекууре кап јединсува оене умеунишке и егзакунп-емпиријске кпмппненуе. 

Садржај предмета 
Уппзнаваое сууденауа крпз уепријску и пракуишну насуаву са меупдама исураживаоа у пбласуи урбане регенерације, знашеоима 
кпнуексууалнпсуи у граду, кпнсуануним и прпменљивим вреднпсуима у архиуекуури, урбаним прпцесима, фенпменима и идејама 
кпји ууишу на исураживаоа кпнуексуа архиуекууре у граду. 

Литература  
Vaništa Lazarevid, Eva. Obnova gradova u novom milenijumu. Beograd: Classic map studio, 2003. 
Vaništa Lazarevid, Eva. Urbana Rekonstrukcija. Beograd: Zadužbina Andrejevid, 1999.  
Ванищуа Лазаревић, Ева и Мира Милакпвић. Reader за предмеу: Архиуекуура у кпнуексуу. Бепград, 2010. у неппсреднпм дпгпвпру 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
ex katedra + инуеракуивна насуава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50  Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум-и 50 писмени испиу 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
акaдемске суудије – Архиуекуура  

Назив предмета: МПРФПЛПГИЈА ГРАДСКИХ ППТЕЗА 

Наставник: др Александра М. Ђукић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Насуава је усмерена ка развијаоу знаоа и вещуина у пбласуи урбанисуишкпг прпјекупваоа и рекпнсурукције, на брпјне уеме 
урбанисуишке кпмппзиције ппуеза. Циљ насуаве је надградоа ппсупјећих знаоа на предмеуу "Пбликпваое градских прпсупра", кап и 
разумеваое пснпвних савремених меупда и уехника унапређеоа прганизације урбане сурукууре, са ппсебним акценупм на релације 
између архиуекууре и других умеунпсуи (музике, филма, коижевнпсуи, сликарсува). 

Исхпд предмета  
Сууденуи крпз предмеу усвпјиуи знаоа какп ппвезауи делпваое у урбанизму и архиуекуури са другим пблицима умеунишкпг 
изражаваоа. Пвп се усваја крпз псппспбљаваое сууденауа да сампсуалнп ураде анализу, демпкпмппзицију, рекпмппзицију 
умеунишкпг дела и резулуауе упга уграде у градски прпсупр, у виду урбанисуишкпг рещеоа. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријска насуава се пдвија крпз инуеракуивна мулуимедијална предаваоа и предаваоа 'ex cathedra' на уему кулуурплпщких 
пбразаца, иденуиуеуа, перцепције, мпрфплпгије ппуеза, кап и пднпса између других умеунпсуи - сликарсува, филма, коижевнпсуи, 
музике и архиуекупнске и урбанисуишке фпрме јединице и целине у кпмппзицији. Ппред уепреуских исураживаоа на уему веза 
између архиуекупнске фпрме и других умеунпсуи, биће предсуављени и криуишки анализирани примери из свеуске праксе. 
Практишна настава  
Пракуишна насуава се спрпвпди на кпнкреунпм прпсупру, пплигпну. Рад сууденауа ппдразумева две целине: исураживашку фазу и 
предлпг инуервенције (излазни прпизвпд) у фпрми кпнцепуа пувпренпг јавнпг прпсупра. Сууденуи се пдлушују за једну пд грана 
умеунпсуи, бирају кпнкреунп делп, исуражују кпмппзицију упг дела и мпгућнпсуи оегпвпг декпмппнпваоа и примене на склпп 
пдабранпг градскпг ппуеза. 

Литература  
1. Ђукић, Александра: Ридер за предмеу "Мпрфплпгија градских ппуеза – избпр уексупва" 
2. Ђукић, Александра, Вукмирпвић, Милена: УрбанЛаб Бепград 2020, АФ Бепград, 2012. 
3. Abel, Chris: Architecture and Identity: responses to cultural and technological change, ArchitecturalPress, Oxford, 2000. 
4. Alexander, Christopher: A pattern language, New York : Oxford University Press, 1977. 
5. Mougftin, Cliff : Urban Design – street and square, Architectural Press, Oxford, 2001. 

6. Dovey, Кim: Framing Places: mediating power in built form, Routledge, London, New York, 1999. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

0 предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна предаваоа, анализа слушајева, исураживашки прпјекуи, презенуације, уеренски пбилазак. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50  Завршни испит  укупнп ппена 50 

ушещће у насуави 10 исураживашки деп 25 

кплпквијум 1 20 кпнцепууалнп рещеое 25 

кплпквијум 2 20   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: САВРЕМЕНИ УРБАНИ ФЕНПМЕНИ 

Наставник: др Александра Б. Суупар, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је исураживаое фенпмена савременпг града, оегпвих пснпвних каракуерисуика и закпниупсуи кпје су ппследица 
убрзаних прпмена пд друге пплпвине двадесеупг века. Предсуављаое најнпвијих урендпва кпји се манифесуују у архиуекуури, 
урбанпм прпсупру и друщуву. Свепбухваунп сагледаваое релације између урбане сурукууре/архиуекууре и пплиуишких, спцијалних и 
екпнпмских упкпва у услпвима најнпвије уехнплпщке ревплуције.  

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у плански прпцес. 
Суудену ће имауи знаое п: 
1. уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
2. ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
3. акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 
защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 
Преппзнаваое суаоа, прпцеса и релација у савременпм граду, псппспбљаваое за упшаваое и уепријску анализу, пвладаваое 
прпцеспм инуегралнпг и криуишкпг сагледаваоа. 
Садржај предмета 
Тепријска настава је усмерена на сагледаваое специфишнпсуи савременпг града - друщувенп-екпнпмски кпнуексу, урбане 
урансфпрмације, архиуекууру и урендпве. Фенпмени се ппсмаурају на ури прпсупрна нивпа – глпбалнпм, регипналнпм и лпкалнпм. 
Ппсебна пажоа ппсвећује се пднпсу између ппщуих закпниупсуи акууелних прпцеса и оихпвих лпкалних каракуерисуика. Предмеу 
равнпправнп ппсмаура градску сурукууру и архиуекууру – оихпв нпвпфпрмирани иденуиуеу, ауракуивнпсу и кпнкуренунпсу. 

Литература  
(1) Суупар, А.: ГРАД ГЛПБАЛИЗАЦИЈЕ - ИЗАЗПВИ, ТРАНСФПРМАЦИЈЕ, СИМБПЛИ, Бепград: АФ/ПрипнАру, 2009;  
(2) Суупар А.: ГРАД: ФПРМЕ И ПРПЦЕСИ, другп дппуоенп издаое, Бепград: Oрипнару, 2019.  
(3) CITIES – ARCHITECTURE AND SOCIETY, vol.I, II, Venice: Marsilio editori s.p.a., 2006; 
(4) Graafland A. and Kavanah L. J: CROSSOVER. Architecture, Urbanism, Technology, Rotterdam: 010 Publishers, 2006;  
(5) Long K: The new architectural generation, London: LKP, 2008;  
(6) Hubbard, P: City, London, NY: Routledge, 2006. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:   2 вежбе:0 други пблици насуаве: 0  (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна насуава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу 60 

кплпквијум-и 20   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_ Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура / Масуер акaдемске суудије – Инуегрални урбанизам 

Назив предмета: УМЕТНИШКП ПБЛИКПВАОЕ ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРПСТПРА 

Наставник: др Зпран Н. Ђуканпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Ппжељнп је знаое енглескпг језика. 

Циљ предмета 
Уппзнаваое сууденауа са врсуама, пблицима и услпвима реализације архиуекупнскп - урбанисуишких - умеунишких прпјекауа у јавнпј 
сфери, пднпснп у јавним прпсуприма, кпји се псуварују инуердисциплинарним делпваоем умеуника, архиуекауа, планера и 
дизајнера кап и разлишиуим пблицима ушещћа јавнпсуи и лпкалне заједнице у прпцесу планираоа, прпјекупваоа и реализације. 
Псппспбљаваое сууденауа за разумеваое инуердисциплинарнпг делпваоа у пбласуи планираоа, прпјекупваоа и реализације 
прпјекауа унапређеоа прпсупрнпг аспекуа јавне сфере/јавних градских прпсупра оихпвим акуивираоем и (ре)дизајнпм применпм 
разлишиуих умеунишких фпрми и средсуава. 

Исхпд предмета 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у 
разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи низ медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак. 
Суудену ће имауи знаое п: 

• упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; 
• креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 
• креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и репрезенуације; 
• уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
• ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
• акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 

защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

• ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 
• ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
• нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе; 

• мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће заједнице. 
Садржај предмета 
Тепријска настава 
1. Јавна умеунпсу спрам умеунпсуи у јавнпм прпсупру; Прпсупрнп специфишна умеунпсу, кпнуексууалнп специфишна умеунпсу и 

умеунпсу усмерена ка заједници; Јавна сфера, демпкрауска сфера, кулуурнп грађансувп; Прављеое месуа: Јавни умеунишки рад 
кап јавни прпсупр. 

2. Јавна умеунпсу у јавнпм прпсупру: кпнуексу делпваоа: Public art у Србији; Public art у јавним прпсуприма; Паруиципација грађана у 
прпцесу умеунишкпг пбликпваоа јавних градских прпсупра; Друщувени, екпнпмски и пплиуишки кпнуексу кап пснпв за делпваое. 

3. Сурауещки кпнцепу инсуиууципнализације Public art-а: Сурауегије и принципи лпцираоа и акуивираоа „Public art-а“; Валпризација 
ресурса у пднпсу на преференције циљних група; Људски ресурси; Инсуиууципнални пквир; Public art, кулуура, ууризам и кулуурни 
ууризам; Маркеуинг и Брендираое. 

4. Суудије слушаја. 
Практишна настава  
Исураживаое каракуерисуика јавнпг дпмена у сфери јавних прпсупра кап и мпгућнпсуи оихпвпг унапређеоа реализацијпм 
разлишиуих умеунишких, архиуекупнскп-урбанисуишких прпграма. Исуражују се мпгућнпсуи у кпјима ппља архиуекууре и урбанизма 
прпналазе свпју адеквауну улпгу у унапређеоу јавних градских прпсупра, оихпвим акуивираоем и (ре)дизајнпм применпм 
разлишиуих умеунишких меупда и фпрми изражаваоа. За предмеунп ппдрушје дефинищу се ппщуе и специфишне каракуерисуике 
щирег уемаускпг ппља и прпблемске ппдцелине; кпмпарауивнп се исуражују адеквауне суудије слушаја у дпмаћпј и инпсуранпј 
пракси; иденуификују се и анализирају ппсупјеће и ууврђују се нпве развпјне сурауегије и прпграми за прпјекуе унапређеоа; 
исуражују се мпгућнпсуи и ефекуи реализације кпнкреуних пригиналних прпјекауа. 

Литература  
Ђуканпвић З., Бпбић А., Живкпвић Ј., и други. (2011) Уметнпст у јавнпм прпстпру: експертска студија прпстпрне прпвере ужег 
градскпг језгра Ужица за пптребе уметнишке прпдукције у јавнпм прпстпру. Бепград: Аcademica – академска група. 
Ђуканпвић З., Живкпвић Ј. (2008) Public art and Placemaking / Jавна уметнпст и креираое места: студија слушаја Бепград-градска 
ппщтина Стари град. Бепград: Архиуекупнски факулеу Универзиуеуа у Бепграду. 
Website: www.publicart-publicspace.org 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

предаваоа:  1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 
инуеракуивна предаваоа, радипнице, анализа суудија слушаја, реализација прпјекауа у јавнпм прпсупру 



Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

задаци 30 презенуација прпјекуа 50 

кплпквијум 20   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_ Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: УРБАНА РЕГУЛАТИВА 

Наставник: др Бисерка Ш. Миурпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са знашајем, развпјем и садржајем урбане и прпсупрнп планерске регулауиве у Србији. Суицаое инфпрмација п 
разлишиупсуи захуева и ппуреба сурука укљушених у прпцес урбанпг и прпсупрнпг планираоа. Уппзнаваое са ппщуим кпнуексупм 
закпнпдавсува ЕУ. Уппзнаваое прпцедура и инсуиууција у пракси урбанпг и прпсупрнпг планираоа у Србији. 

Исхпд предмета  
Исхпд предмеуа је везан за псппспбљенпсу сууденауа да разумеју и примене урбану и прпсупрнп планерску регулауиву 
у пракси, кап и да преппзнају пбавезе, кпмпеуенције, месуп и време укљушиваоа ушесника у прпцесу урбанпг и 
прпсупрнпг планираоа у складу са важећим прпписима. Такпђе, исхпди су везани за преппзнаваое знашаја и улпге 
сисуема инсуиууција укљушених у прпцес урбанпг и прпсупрнпг планираоа у Србији. 

Садржај предмета 
Тепријска настава насуава пбухвауа пснпвну легислауиву и регулауиву урбанпг и прпсупрнпг планираоа у Србији, кап и регулауиву 
српдних пбласуи знашајних за урбанп и прпсупрнп планираое. На предмеуу се предсуавља усклађенпсу разлишиуих секупра: урбанпг, 
прпсупрнпг планираоа, живпуне средине, защуиуе прирпдних ресурса, грађевинскпг земљищуа, сапбраћаја, ппљппривреде и др., кап 
и усклађенпсу са закпнпдавсувпм ЕУ у ппщуем смислу. Ппсебан псвру је везан за јавни инуерес и ушещће јавнпсуи, кпнфликуне 
сиууације везане за регулауиву упкпм имплеменуације урбанисуишких и прпсупрних планпва, прпцедуре и инсуиууције на разлишиуим 
нивпима, кап и на планска дпкуменуа кпја нису прпписана урбанпм и прпсупрнп-планерскпм регулауивпм, а примеоују се у Србији. 
Нагласак је уакпђе суављен на мпгућнпсуи и пгранишеоа примене регулауиве у урбанисуишкпј и планерскпј пракси, кап и на примену 
принципа пдрживпсуи у урбанпј регулауиви. 
 
Сууденуи исуражују суудије слушаја разлишиуих фпрми нелегалне градое у Србији, кап и нашине и узрпке пдсуупаоа пд легалних 
пквира планираоа, неусаглащенпсу и/или немпгућнпсу примене регулаупрнпг пквира, уз исураживаоа мпгућнпсуи примене 
принципа пдрживпг развпја у пракси примене урбане регулауиве у Србији. 

Литература  
1. EUR-Lex, European Union Law datebase 
2. Миурпвић Б, Ралевић М., Анупнић Б. (2014): The Challenges of Housing Regulation in Serbian Legislation: Towards European 

context and best practices, сур. 167- 177, ппглавље у мпнпграфији: Housing development in Serbia in the context of globalization 
and Integrations. Vol. 3, Strategies and Models (M44), Faculty of Architecture, University of  Belgrade, ISBN 9788679241344. 

3. Миурпвић Б, Ралевић М., Анупнић Б. (2014): Integrating illegal housing into the urban development in Belgrade in the context of 
global trends - Methodological and Regulatory Framework , сур. 53- 68, ппглавље у мпнпграфији: Housing development in Serbia in the 
context of globalization and Integrations. Vol. 3, Strategies and Models (M44), Faculty of Architecture, University of  
Belgrade, ISBN 9788679241344. 

4. Пајпвић Д. (2005): Преглед урбанисуишкпг закпнпдавсува. Удружеое урбанисуа Србије. Нпви Сад.  
5. Moore V., Hudges, D. (1995): Statu�es on Planning law, Blackstone Press Limited, London. 

Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа ex catedra, дискусије на предаваоима и са гпсуујућим предавашима, акуивнпсуи сууденауа у акууелнпј планерскпј 
прпцедури, семинарски рад, презенуације. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 70 Завршни испит  укупнп ппена 30 

акуивнпсу у упку предаваоа 8 писмени испиу 25 

задауак 12 усмени испу 5 

кплпквијум-и 50   
 

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
акaдемске суудије - Архиуекуура / Масуер акaдемске суудије - Инуегрални урбанизам 

Назив предмета: ППЛИТИКЕ УРБАНПГ РАЗВПЈА 

Наставник: др Раука П. Шплић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: ппжељнп је да суудену има сппспбнпсу за исураживашки рад и криуишки присууп, кап и за уимски и креауиван рад 

Циљ предмета  
Циљ предмеуа је да сууденуи суекну разумеваое, пвладају меупдама и пракуишним знаоима из пбласуи пплиуика урбанпг развпја. Тп 
ппдразумева јашаое криуишке свесуи, инфпрмисанпсу п акууелним исураживаоима и савременпј пракси пплиуика урбанпг развпја у 
Србији и земљама ЕУ; развијаое сисуемауишнпг и деуаљнпг ппзнаваоа праксе управљаоа уериупријпм и урбаним развпјем; и 
развијаое пренпсивих и прпфесипналних вещуина кпје ће пмпгућиуи сууденуима да ппкажу иницијауиву и лишну и прпфесипналну 
пдгпвпрнпсу. 

Исхпд предмета  
Пшекује се да суудену имауи знаое п акууелним планским пплиуикама и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, 
укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Пплиуике урбанпг развпја пбухвауају мере ппдсуицаоа пдрживпг и инуегралнпг урбанпг развпја и урбане пбнпве. Ппд пплиуикама се 
ппдразумевају мере, планпви, прпграми, прпјекуи, бучеуи и прпцедуре- пднпснп сви кпнцепуи и акуивнпсуи кпје се кприсуе да би се 
рещили прпблеми. Ппред урадиципналних инсуруменуа урбанисуишкпг планираоа, улпга пплиуика ппсуаје све знашајнија у кпнуексуу 
управљаоа уериупријпм и урбаним развпјем. Слишнп мнпгим еврппским земљама и у Србији је у изради Сурауегија пдрживпг и 
инуегралнпг урбанпг развпја. У пиуаоу је наппр да се крпз управљаое урбаним развпјем ппвежу преппзнауи прпблеми и 
ппуенцијали урбанпг развпја са извприма финансираоа и реализације приприуеуних прпјекауа. Наципналну пплиуику шини сеу 
пдлука, кпјима се прпмпвище дугпрпшни урансфпмауивни, прпдукуивни, инклузивни и резилијенуан урбани развпј. 
Практишна настава  
Задауак је базиран на раду у радипницама где сууденуи заједнишки исуражују пплиуике урбанпг развпја, уемауски и прпблемски 
ппредељене - екпнпмски развпј и заппщљаваое, урбана пбнпва, друщувенп благпсуаое укљушујући и урбанп сирпмащувп, спцијална 
инклузија, защуиуа живпуне средине и прилагпђаваое на климауске прпмене, управљаое урбаним развпјем, дигиуална уранзиција и 
др.). Сууденуи сагледавају савремену прпблемауику урбанпг развпја лпкалнпг кпнуексуа и ууицаје ЕУ (Лајпцищка ппвеља п пдрживим 
еврппским градпвима, EU Urban Agenda) и псуалих пплиуика урбанпг развпја. 

Литература  
Шплић, Р. (2018) Ппдсуицаое лпкалнпг пдрживпг и екпнпмскпг развпја крпз израду планпва деуаљне регулације, Канцеларија 
Уједиоених нација за прпјекуне услуге- UNOPS, Академија, Бепград, Мару, 2018. 
Čolid, R. (2015) ‘’Integrated Urban Development Strategy as an Instrument for Supporting Urban Governance’’, Serbian Architectural Journal 
SAJ. Vol.7, No.3. 2015, pp: 317-342. 
Шплић, Р.,Мпјпвић, Ђ., Пеукпвић, М., Шплић, Н. (2013) Впдиш за паруиципацију у планираоу урбанпг развпја. Бепград: GIZ/ AMBERO-
ICON. 
Гаули, Ј, Шплић, Р. (2018). Стратегија интегралнпг урбанпг развпја – Впдиш за градпве и ппщтине, AMBERO Consulting, 
предсуавнищувп Бепград, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, пn behalf of the German Federal Ministry 
for Economic Cooperation and Development (BMZ), Бепград, децембар, 2018. Нпви Сад: Artprint Media 
Минисуарсувп грађевинарсува, сапбраћаја и инфрасурукууре РС (2018). Сурауегија пдрживпг и инуегралнпг урбанпг развпја Републике 
Србије дп 2030. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 1  вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, групне дискусије, радипница и сампсуални рад кприщћеоем лиуераууре 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит укупнп ппена 50 

пракуишна насуава 20 семинар-и 40 

кплпквијум-и 30 усмени испиу 10 
 

 

 

 

 

 
 



 
Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: УРБАНИ МЕНАЧМЕНТ 

Наставник: др Урпщ Б. Радпсављевић, в. прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је да сууденуи суекну разумеваое и пвладају меупдама и пракуишним знаоима из пбласуи урбанпг меначменуа. Тп 
ппдразумева бпље разумеваое урбанпг развпја и щиреоа градпва; ппуребу за савременим управљаоем урбаним развпјем и 
урбаним меначменупм; евплуцију пракси управљаоа урбаним развпјем; врсуе регулаупрних, екпнпмских и инфпрмаципних 
инсуруменауа урбанпг меначменуа и управљаоа ; урбане сиууације, сурауещке прпјекуе и примере у кпјима су механизми и 
инсуруменуи управљаоа развпјем имплеменуирани; пплиуике, мере и ефекуе савременпг урбанпг меначменуа и управљаоа 
градпвима, кап и нашине брендираоа градпва. 

Исхпд предмета  
Предмеу ппмаже сууденуима да суекну знаоа везана за брендираое месуа и урбани дизајн кприсуећи савремене инсуруменуе 
урбанпг меначменуа, кап и вещуине за анализу ефекауа уппуребе инсуруменауа у пднпсу на пплиуике, планпве и прпјекуе управљаоа 
урбаним развпјем. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Урбанисуишки планпви се и данас кприсуе за управљаое урбаним развпјем. Међууим, пднпси разлишиуих нивпа наципналних, 
градских и лпкалних ппщуинских управа ппсуају слпженији, кап и пднпси између јавнпг и приваунпг секупра у развпју градпва, са 
већпм улпгпм приваунпг секупра приликпм реализације сппсувених инуереса у урбаним прпјекуима. Преуппсуавља се да би уржищуе, 
а не држава, уребалп да рещава нагпмилане прпблеме планираоа. Супга се урадиципнални инсуруменуи планираоа, пппуу 
урбанисуишких планпва, намене земљищуа и регулаупрних елеменауа мпрају смесуиуи у пквир разумеваоа пперација на уржищуу и 
ппвећаних захуева за укљушиваоем свих акуера. Супга све већи брпј лпкалних заједница у свеуу прихвауа кпнцепу урбанпг 
меначменуа и нпве сурауегије и инсуруменуе за спрпвпђеое инуереса акуера за урансфпрмауивне акције у урбанпм управљаоу.  
Пракуишна насуава усмерена је на исураживаое релација између урбанпг меначменуа и брендираоа града. Исуражују се ппсупјећи 
нашини уппуребе, прганизације и знашеоа градских прпсупра за пукриваое скривених прпсупрних и кулуурних вреднпсуи и 
ппуенцијала за препбликпваое месуа. Сууденуи раде прпјекау и визију развпја за брендираое месуа и урбани дизајн прпсупра 
садржајима кулууре и ууризма кприсуећи савремене инсуруменуе урбанпг меначменуа. Прпјекау се ради уз ушещће грађана, 
сурушоака и предсуавника лпкалне заједнице кап мпгућнпсу кплекуивнпг искусува ушеоа. Мпгућнпсуи брендираоа градпва крпз 
кулууру, ууризам и умеунишке прпграме и фесуивале нуди другашију перспекуиву на градски живпу и ппмаже лпкалним заједницама 
да развију прганизаципне сппспбнпсуи и веће ушещће у креираоу бренда у прпцесу урбанпг меначменуа. 

Литература  
1. Radosavljevid, U., Đorđevid, A., Lalovid, K., Živkovid, J. & Đukanovid, Z. (2019) Nodes and Networks: The Generative Role of Cultural 

Heritage for Urban Revival in Kikinda. Sustainability 2019, 11, 2509.  
2. Radosavljevid, U., Đorđevid, A. & Živkovid, J. (2015) Business Improvement Districts as a Management Instrument for City Center’s 

Regeneration in Serbia, Facta Universitatis, Facta Universitatis, Series: Architecture & Civil Engineering, vol. 13 (1); 
3. Радпсављевић, У. (2014) Фпрмираое мпдела урбанпг меначменуа у реализацији сурауещких прпјекауа, дпкупрска дисеруација, 

Бепград: Архиуекупнски факулуеу;  
4. Radosavljevid, U., Đorđevid, A., Živkovid, J., Lalovid, K. & Đukanovid, Z. (2019) Educational Projects for Linking Place Branding and 

Urban Planning in Serbia (2019) European Planning Studies 
5. Tiesdell, S., Oc, T., & Heath, T. (1996). Revitalizing Historic Urban Quarters. New York: Architectural Press. 

6. Vedung, E. (1998) 'Policy Instruments: Typologies and Theories', in Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R.C. and Vedung, E. (ed.) Carrots, 
Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation, Piscataway, NJ & London: Transaction Publishers, pp. 21-58. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 1   вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз инуеракуивна предаваоа, анализе слушајева, уемаускп исураживаое 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 прпјекау за брендираое месуа  40 

пракуишна насуава 20 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 20   

 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
акaдемске суудије – Архиуекуура / Масуер академске суудије – Инуегрални урбанизам 

Назив предмета: УРБАНА РЕКРЕАЦИЈА 

Наставник: др Јелена А. Живкпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ прпграма је да сууденуе уппзна са разлишиуим пснпвама, фпрмама и кпнцепуима развпја рекреације у граду и да им пмпгући 
суицаое пснпвних знаоа и вещуина у планираоу и дизајну пувпрених и рекреауивних прпсупра.  

Исхпд предмета  
Пп заврщеуку предмеуа пд сууденауа се пшекује да:  
• Ппзнају пснпве и ппседују знаое п пснпвним уепреуским кпнцепуима планираоа и развпја рекреације у граду;  
• Разумеју улпгу урбане рекреације у савременпм развпју градпва; 
• Разумеју кпнуексууалнпсу, кпмплекснпсу и динамишнпсу фпрми и прпсупра урбане рекреације;  

• Буду сппспбни да преппзнају, криуишки анализирају и прпцеоују рекреауивни квалиуеу урбаних ппдрушја, мрежа и лпкација, кап 
и за изналажеое нашина за оихпвп прпграмскп-прпсупрнп и пбликпвнп унапређеое.  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Прпграм се бави уппзнаваоем сууденауа са пснпвама развпја и каракуерисуикама урбане рекреације, кап и оеним знашајем за 
квалиуеу живпуа суанпвника и ппсеуилаца градпва. Савремени развпј урбане рекреације се сагледава у кпнуексуу диверзификације 
суилпва живпуа, ппрасуа мпбилнпсуи и ппурпщое, екплпщких изазпва, развпја нпвих урбаних пплиуика и екпнпмија, кап и 
мпгућнпсуи изражаваоа „права на град“, кпји дппринпсе прпмени улпге и знашаја рекреације у развпју града.  У уаквим услпвима се, 
ппред урадиципналних, развијају разнпврсне привремене и ппвремене, инуегрисане фпрме рекреације. Крпз рад на предмеуу се 
размаурају разлишиуи аспекуи  рекреауивнпг квалиуеуа урбанпг прпсупра и преиспиуују ппуенцијали разлишиуих фпрми  урбане 
рекреације да ппвезујуће делују у урбанпј сурукуури, пмпгуће ппзиуивне прпмене у урбанпм прпсупру и уакп дппринесу унапређеоу 
квалиуеуа живпуа, развпју и  регенерацији градпва. Пбрађују се следеће уемауске целине: Ппјам, пснпве и фпрме развпја урбане 
рекреације; Рекреауивне ппуребе, акуивнпсуи и прпсупри; Врсуе, мреже и лпкације прпсупра урбане рекреације; Рекреација кап циљ 
и средсувп урбанпг развпја; Прпграмскп-прпсупрни кпнцепуи развпја урбане рекреације; Пбликпваое, уређиваое и ппремаое 
рекреауивних прпсупра. 
Насуава на предмеуу уакпђе пбухвауа: 1) Исураживаое рекреауивнпг квалиуеуа градских прпсупра (ппдрушја, мреже и лпкације) 2) 
Размаураое мпгућнпсуи оихпвпг унапређеоа у дпмену урбанпг дизајна.  

Литература  
 Веснић Неђерал Ж., (1993) Урбана рекреација - функципналнп и прпсупрнп прганизпваое рекреауивних прпсупра у граду, 

Архиуекупнски факулуеу у Бепграду, Бепград  

 Baud-Bovy Manuel,Lawson Fred, (2002) Tourism And Recreation Handbook Of Planning And Design, Architectural Press,Oxford (etc.)  

 Ђуканпвић З., Живкпвић Ј., (2008) Public art and Placemaking / Jавна умеунпсу и креираое месуа: суудија слушаја Бепград-градска 
ппщуина Суари град, Архиуекупнски факулеу Универзиуеуа у Бепграду; Бепград;  

 Живкпвић Ј. (2016) Урбана рекреација - пракуикум и ридер, инуерна дигиуална публикација АФ 

 Живкпвић Ј. Урбана рекреација – кпнцепуи,  фпрме и прпсупри ( учбеник у припреми)  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се реализује крпз инуеракуивна предаваоа, презенуације, дискусије, радипнице, индивидуални и групни рад 
исураживашки рад  сууденауа 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 елабпрау заврщнпг рада 40 

кплпквијум-и 40   
 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура / Масуер академске суудије – Инуегрални урбанизам 

Назив предмета: КПНТИНУИТЕТИ У ГРАЂЕОУ ГРАДА 

Наставник: арх. Ивица Љ. Никплић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Исураживаое прпсупрних и пбликпвних каракуерисуика рещеоа урбанисуишке размере, кап услпва за кпнашну синуезу разлишиуих 
кпмплексних градпградиуељских факупра и услпвљенпсуи, али и мпгућег нашина за ппсебан дппринпс-„вищак вреднпсуи“ у смислу 
креираоа не самп функципналних, већ ауракуивних и ппдсуицајних градских прпсупра. 

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у плански прпцес. 
Суудену ће имауи знаое п: 

1. уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
2. ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
3. акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и 

аспекуе защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
У кпнуексуу изазпва и прпмена кпје се ппсуављају у савременпм уренууку биће преиспиуивани прпсупрни кпнцепуи и пбрасци – 
урбана сурукуура и урбана мпрфплпгија, и уп на нивпу:  Иденуификпваоа и анализе нпвих суаоа- прпмена у пднпсу на преухпднп 
дпминануне пбрасце;  Креираоа прпсупрних кпнцепауа у кпнуексуу савремених урбаних пплиуика и захуева. 
Практишна настава  
Испиуиваоа слушаја-суудије слушаја и уп пре свега на пплигпну града Бепграда (Неимар, Савски амфиуеауар, Нпви Бепград) , уз 
испиуиваое примера свеуске праксе кап референунпг искусува. 

 

Литература 
1. Lynch K.,(1984) Good City Form, MIT Press, Cambridge Massachusetts 
2. Lynch K.(1962) The cite planning, MIT Press, Cambridge Massachusetts 
3. Lang J., (2005) Urban Design - A typology of procedures and products, Architectural Press, New York 
4. Tuan Yi-Fu., (1990) Topophilia - A study of environmental perception, attitudes and values, Columbia University Press, New York 
5. Leupen B., Grafe C., Kornig N., Lampe M., Zeeuw P. de.,(1993) Design Analyses, 010 Publishers, Roterdam 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су инуеракуивна предаваоа са дебауама, 
анализа слушајева, кпмпарауивна анализа примера. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 40 

пракуишна насуава 50   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ ТЕПРИЈСКИ ДИСКУРС 2 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК, / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ТЕПРИЈСКЕ ПСНПВЕ СИМБПЛИШКЕ И ЕСТЕТСКЕ КПМУНИКАЦИЈЕ У АРХИТЕКТУРИ 

Наставник: др Владимир Ф. Макп, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Пснпвини циљ предмеуа је да се сууденуи уппзнају са пснпвама симбплике и есуеуике у архиуекуури пууем размаураоа есуеуишких и 
симбплишких дискурса пд ануике дп савременпг дпба. Ппсебна пажоа ппсвећује се креуаоима савремене есуеуике аухиуекууре кпја 
се налази у суалним прпменама, урансфпрмацијама, преиспиуиваоима, пред изазпвима и кпмплекснпсуима глпбалнпг и виспкп 
уехнплпщкпг дпба двадесеу првпг века. 

Исхпд предмета  

Сууденуи суишу уепријска знаоа п есуеуици архиуекууре и п есуеуици кап филпзпфскпј дисциплини кпја данас предсуавља знашајну 
инфрасурукуурну сферу свакпдневнпг живпуа. Предаваоа насупје да исураже и прикажу пснпвне идеје и кпнцепуе пд ануике дп 
савременпг дпба где се прпцес есуеуизације јавља кап кап ппследица убрзанпг развпја уехнике, науке и индусуријске прпизвпдое 
ппшеукпм двадесеупг века, да би данас у ери дигиуалних и кпмпјууерских уехнплпгија наще друщувп гпупвп све свпје акуивнпсуи 
заснивалп на уехнплпщкпј пснпви. У упм кпнуексуу сууденуи имају прилике да сагледају архиуекууру крпз слпжену инуеракцију 
између науке, уехнплпгије, умеунпсуи и прпизвпдое. 

Садржај предмета 

Крпз уемауска предаваоа размаура се развпј есуеуике кап филпзпфске дисциплине шија се прпмищљаоа ппвезују са исупријским и 
уепријским упкпвима у архиуекуури и умеунпсуи. Двадесеуи и двадесеу први век у дпмену есуеуике архиуекууре предсуављају 
динамишнп дпба у кпм је есуеуика прпщирила свпја исураживаоа изван пквира ппјединашних умеунпсуи на пднпсе кпји владају међу 
разлишиуим умеунпсуима, зауим пднпсе између умеунпсуи и других дисциплина, да би на крају изащла из ппља умеунпсуи и 
ращирила се на ппља науке, уехнплпгије, екплпгије, медија и кпмуникације, спциплпгије, гепграфије, религије, пплиуике, екпнпмије, 
иуд. Супга савремена есуеуика архиуекууре ппсмаура се у целпвиупсуи, разлишиупсуи, пунпћи, фрагменуарнпсуи, недпрешенпсуи и 
кпнурадикупрнпсуи уумашеоа, уз ппщуеприсууну свесу п дпминанунпсуи визуелних сензација и све напреднијих уехнплпгија при шему 
се границе између суварне и ”несуварне” архиуекууре губе и замагљују. Размаурају се данас акууелна уежищуа есуеуике архиуекууре 
пппуу: експресије, нпвих сурукуура, напредних уехнплпгија, прпменљивпсуи, меуампрфпзе, нпвих мауеријала, ”инуелигенуне” 
архиуекууре, пдрживпсуи, пшуваоа живпуне средине, ексхуберенунпсуи, грпуескнпсуи, несуајаоа фпрме, дигиуализације, 
универзалнпсуи, симбплизма, фануазије, ууппије, хибриднпсуи, и сл. Пбликпвни квалиуеуи, знашеоа и друщувена улпга архиуекууре 
дпбија нпве димензије и уумашеоа у пднпсу на и идеје и суавпве преухпдних еппха. 

Литература  

1. Владимир Макп, Есуеуика архиуекуура, Ко. 1 (Бепград: Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду и Припн ару, 2005). 
2. Владимир Макп, Есуеуика архиуекуура, Ко. 2, (Бепград: Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду и Припн ару, 2009). 
3. Владимир Макп, Есуеуишке мисли п архиуекуури – дпба ануике (Бепград: Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду и Припн ару,  2011). 
4. Владимир Макп, Есуеуишке мисли п архиуекуури – средои век, (Бепград: Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду и Припн ару, 2012). 
5. Ирена Кулеуин Ђулафић, Есуеуишка уеприја архиуекууре Марка-Анупана Лпжијеа (Бепград: Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, 2011). 

6. Чилберу-Кун, Исуприја Есуеуике (Бепград: Дереуа, 2004). 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2    вежбе: / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди ex cathedra крпз уемауска предаваоа према насуавнпм плану и прпграму и пбухвауа најважније уеме у есуеуици 
ппшев пд ануике дп савременпг дпба. У насуави се кприсуи велики брпј примера у виду power point презенуација кпје ппдсуишу 
сууденуе да дискууују и да инуеракуивнп ушесувују у предаваоима. Тпкпм семесура предвиђена су два кплпквијума прпвере суешених 
знаоа, кап и редпвне кпнсулуације на кпјима се разрещавају пиуаоа у вези са градивпм и пплагаоем испиуа, инфпрмищу се 
суудeнуи п нашинима прикупљаоа лиуераууре, меупдплпгији исураживашкпг рада у библипуеци и архивама.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена - 30 Завршни испит  Ппена - 70 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 10 + 10 = 20 семинарски рад 70 

семинар-и    



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије – Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА И НАЦИПНАЛНИ ИДЕНТИТЕТ 

Наставник: др Александар М. Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ је да се сууденуи уппзнају са пблицима, мпдалиуеуима и механизмима улпге архиуекууре и визуелне кулууре у 
прпцесима кпнсуруисаоа наципналнпг иденуиуеуа. Паруикуларни циљеви насуаве пбухвауају суицаое знаоа и кпмпеуенција кпји ће 
сууденуима пмпгућиуи да упше, разумеју и инуерпреуирају слпжене улпге архиуекууре кап сасуавнпг нпсипца идеје п нацији кап 
најкпмплекснијем кулуурнп-пплиуишкпм фенпмену мпдернпг дпба. 

Исхпд предмета  

Разумеваое разлишиуих друщувених улпга и идеплпщких функција архиуекууре; ппсмаураое архиуекууре кап друщувене праксе 
кпнсуруисаоа кплекуивних иденуиуеуа. Суицаое знаоа п вези између кулууре, архиуекууре, идеплпгије и пплиуике у кпнуексуу 
мпдернпг дпба пбележенпг нпвим пблицима друщувене иденуификације. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Садржај насуаве пбухвауа уепријскп прпушаваое архиуекууре кап садржаја наципналних иденуиуеуа у дијахрпнијскпј перспекуиви. Тп 
се пре свега пднпси на исупријски прпцес упблишаваоа еврппских нација у 19. и 20. веку. Сисуемаускп уепријскп прпушаваое пвих 
слпжених прпцеса биће ппсуављенп крпз разлишиуа уепријска пплазищуа. У првпм делу насуаве сууденуи ће биуи уппзнауи са ппщуим 
прпцесима насуанка и развпја нација на примерима пдабраних еврппских заједница, кпји пбухвауају шиуав низ прпблемских 
аспекауа; ппсебна пажоа биће дауа пним аспекуима кпји спадају у дпмен визуелне кулууре. У другпм делу насуаве анализираће се 
симулуанп прпцес кпнсурукције југпслпвенскпг и српскпг наципналнпг иденуиуеуа ппмпћу архиуекууре кап кпнсуиуууивнпг дела 
идеплпгије. Кап неппхпдну карику у савладаваоу предвиђених знаоа, сууденуи ће биуи упућени на сампсуалан библипуешки рад, рад 
на уерену, кпнсулуације са насуавникпм, кап и на криуишкп кприщћеое других извпра инфпрмација.  
Литература  
1. Aleksandar Ignjatovid, U srpsko-vizantijskom kaleidoskopu: Arhitektura, nacionalizam i imperijalna imaginacija 1878-1941 (Beograd: Orion Art i 

Univerzitet u Beogradu – Arhitektonski fakultet, 2016). 
2. Aleksandar Ignjatovid, Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941 (Beograd: Građevinska knjiga, 2007). 
3. Anthony Alofsin, When Buildings Speak (Chicago: The University of Chicago Press, 2006).  
4. June Hargrove and NeilMcWilliam, eds. Nationalism and French Visual Culture, 1870-1914 (Washington: National Gallery of Art and New Haven: Yale 

University Press, 2005).  

5. Lawrence J. Vale, Architecture, Power, and National Identity (London: Routledge, 2008). Anthony Smith, Nacionalni identitet (Beograd: XX vek, 1998). 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе:  / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се сасупји из разлишиуих пблика рада, према наведеним уемауским јединицама. Меупди у извпђеоу насуаве на предмеуу 
јесу: а) предаваоа уипа ex cathedra; б) акуивна насуава. Такп у пквиру свакпг предаваоа мпже биуи укљушенп некпликп видпва 
акуивне насуаве кпја се извпди крпз усмерене уемауске дискусије кпје иницирају и насуавник и сууденуи. У пквиру свакпг предаваоа 
сууденуи мпгу предлпжиуи и друге прпблемске аспекуе, кпји се ппупм анализирају, индивидуалнп или групнп. Предвиђенп је да 
некпликп уемауских јединица пбухвауа суудију слушаја и кпмпарауивну анализу, крпз вищесуепенп аналиуишкп шиуаое умеунишкпг и 
архиуекупнскпг дела - пд фпрмалне и суилске анализе дп кулуурплпщке инуерпреуације. Сасуавни деп насуаве су и редпвне 
кпнсулуације у вези израде кплпквијума, припреме за испиу, кап и уппзнаваое са радпм са лиуерауурпм. Сасуавни деп насуаве на 
предмеуу биће једна или две вежбе на уерену – пбилазак референунпг архиуекупнскпг сппменика или целине у Бепграду, кпји ће 
биуи пснпва за даљи суудијски рад на ппсуављенпм прпблему. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена - 50 Завршни испит  Ппена - 50 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 50 семинарски рад 50 

семинар-и    

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије –
 Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: УМЕТНПСТ ДАНАС И АРХИТЕКТУРА  

Наставник / наставници: др ум. Милпрад Младенпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ насуаве је да сууденуи дпбију щуп щире и щуп деуаљније инфпрмације п савременпј умеунпсуи, нарпшиуп инфпрмације п 
најакууелнијим уенденцијама у савременпј умеунпсуи, кап и п пблицима, медијима и уемама кпје уу умеунпсу шине. Циљ предмеуа је 
да сууденуи пвладају сазнаоима п каракуерисуишним инуермедијалним прпцесима сувараоа кпји су пд знашаја и за визуелне 
умеунпсуи и за архиуекууру.  

Циљ је да сууденуи крпз уепријску насуаву сазнају ппјмпве и пснпве умеунпсуи каква се исппљава данас, а кпји ће им ппмпћи у 
будућем прпмищљаоу и изушаваоу уема савремене умеунпсуи са ппсебним нагласкпм на уемама и кпнцепуима кпји су пд важнпсуи 
за развпј савремене архиуекууре. Важан циљ насуаве је да сууденуи упше щирину пквира, уема и фпрми у кпјима се преклапају, 
кпегзисуирају и међуспбнп дппуоавају умеунпсу данас и савремена архиуекуура. Циљ насуаве је да у сваки будући прпцес суудија, 
исураживаоа и реализације архиуекууре уђу са свещћу п упме кпје границе и мпделе је дпсуиглп савременп исппљаваое синуезе 
умеунпсуи и инуердисциплинарни каракуер пвих медија. Циљ насуаве је да пмпгући сууденуима да савремена исппљаваоа 
инуеграције умеунпсуи и архиуекууре упшавају, преппзнају, криуишки преиспиуују  и уумаше да би уа суешена знаоа и искусува умели 
да аплицирају на прпцес прпјекупваоа архиуекууре. 

Исхпд предмета  

Суудену ће суећи знаоа п кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама у савременпј умеунпсуи кпје су 
пд знашаја за прпјекупваое пбјекауа, п ууицају исуприје и уеприје кпје преухпде и кпнсуиууищу савремене умеунпсуи шиме ууишу на 
прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре, п примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа у савременпј умеунпсуи 
упкпм прпјекупваоа у суудију, шиме се насуавпм пбезбеђује прпмищљени и криуишки присууп пднпсима савремене умеунпсуи и 
архиуекууре. 
Суудену ће суећи знаое п упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи мпгу да ууишу на архиуекупнски прпјекау, п 
креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру, п креауивнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и репрезенуације.  

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава базирана је на следу кпмпарауивних исураживаоа савремене умеунпсуи, ппсебнп савремене ликпвне умеунпсуи 
кпја уреуира уеме архиуекууре и пбрнууп. Предаваоа прауи велики брпј примера савремене умеунпсуи и примера из разнпликих 
уемауских пквира у кпјима се умеунпсу данас пдвија. Тепријска насуава је фпкусирана на пним уемама и кпнцепуима кпји се мпгу 
преппзнауи и у праксама визуелних умеунпсуи и у праксама архиуекууре. Крпз уепријску насуаву сууденуи суишу сазнаоа п 
јединсувенпј есуеускпј и друщувенпј бази (језику) савремене умеунпсуи кпја је јединсувена и шини заједнишки умеунишки дискурс 
медија визуелних умеунпсуи и архиуекууре.     

У насуаву су укљушена гпсуујућа предаваоа, кап и ппсеуе прпсуприма у кпјима се дпгађају акууелне излпжбе или презенуације 
савремене умеунпсуи пд инуереса за уеме у архиуекуури. 

Практишна настава  

Пракуишна насуава има задауак реализације радпва маоег пбима кпји у себе укљушују уепријска сазнаоа суешена на предмеуу. 
Темауске јединице кпје се предају дају пквир за ппјединашна вежбаоа, а пднпсе се на щирпки ппсег уема и ппјмпва савремене 
умеунпсуи, оене уепријске и пракуишне кпнсеквенце. Пракуишни рад на вежбаоима и испиуни рад нису нужнп наушни радпви кпликп 
индивидуална и сампсуална исураживаое једне изабране уеме крпз ппјмпве и уеме савремене умеунпсуи. Вежбаоа и испиуни рад су 
усмерени ка пбезбеђеоу индивидуалних ппдсуицаја да се ппјмпви и уеме савремене умеунпсуи преппзнају и укљушују у каснија 
исураживаоа и суудије архиуекууре. Пракуишна насуава усмерена је ка мпгућнпсуи прпцеса аликације медија умеунпсуи и 
архиуекууре и оихпву инуеграцију у јединсувен умеунишки прпјекау.   

Литература  

Не ппсупји пбавезна лиуерауура. У кпнсулуацијама са предмеуним насуавникпм преппрушује се ппжељна лиуерауура у зависнпсуи пд 
изабране уеме семинарскпг рада. Такпђе, за израду семинарскпг рада ппжељнп је прпушиуи: 1. H.Foster, R.Krauss, I.A.Bois, 
H.D.Buchloh, Art since 1900: Modernism, Antimodernism, Postmodernism, Thames and Hudson, London, 2005.; 2. Đ.K.Argan, A.B.Oliva, 
Moderna umetnost 1770-1970-2000, 1-3, Clio, Beograd, 2004.; 3. P.Wood, G.Perry, G.(eds), Themes in Contemporary Art, Yale University 
Press, New Haven, 2004.; 4. M.Šuvakovid, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb,2005.; 5. M.Šuvakovid, Diskurzivna analiza, 
Univerzitet umetnosti u Beogradu, Beograd, 2006.; 6. M.Šuvakovid, Konceptualna umetnost, Muzej savremene umetnosti Vojvodine, Novi 
Sad, 2007. 



Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2   вежбе: 0 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад: /   

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија превасхпднп крпз уемауска предаваоа. Вежбаоа су ппсвећена раду на сампсуалним исураживаоима, махпм на 
исураживаоима примера пракси инуеграције уема у савременпј умеунпсуи и архиуекуури, кап и писаоем уексупва маоег пбима кпји 
прауе исураживашки рад. Ппсуупнп се, упкпм семесура, сууденуи увпде у избпр сампсуалних уема и исураживаоа кпја се 
меупдплпщки развијају и уеже изради сампсуалнпг семесуралнпг писанпг рада или прпјекуа маоег пбима кпји се презенуује кап 
испиуни рад.    

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 испиуни елабпрау 50 

пракуишна насуава / усмени испу / 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и /   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
акaдемске суудије - Aархиуекуура 

Назив предмета:  ТЕПРИЈА УРБАНПГ ДИЗАЈНА 

Наставник: др Јелена А. Живкпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ курса је уппзнаваое сууденауа са разлишиуим уепреуским кпнцепуима, уемама и дилемама урбанпг дизајна. Акценау је на 
сагледаваоу разлишиуих присуупа разумеваоу прирпде, сврхе, улпге и садржаја урбанпг дизајна у релацији са екпнпмским, 
друщувеним, кулуурним и прирпднп-екплпщким услпвима урбанпг развпја. 

Исхпд предмета  
Пп заврщеуку предмеуа пд сууденауа се пшекује да  
• Ппседују знаое п разлишиуим уепријама, кпнцепуима, уемама и димензијама урбанпг дизајна  
• Разумеју мулуидисциплинарну и прпцесну прирпду урбанпг дизајна, кап и оегпве релације са друщувеним, екпнпмским, 

пплиуишким, прирпднп-екплпщким и кулуурним кпнуексупм  
• Разумеју кпмплексну улпгу урбанпг дизајна у савременпм урбанпм развпју 
• Буду уппзнауи са савременим уемама, прпблемима и дебауама у пбласуи урбанпг дизајна и да буду псппспбљени да у оима  

ушесувују  
• Развију сппспбнпсу криуишкпг мищљеоа и буду сппспбни да сампсуалнп фпрмирају криуеријуме квалиуеуа урбанпг дизајна у 

даупм прпсупрнпм и друщувенпм кпнуексуу 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Крпз предаваоа и инуеракуивне пблике насуаве, предмеу пбрађује вище уемауских целина:  

 Дефинисаое предмеуа уеприје урбанпг дизајна;  

 Уппзнаваое са разлишиуим филпзпфским пснпвама, кпнцепуима, уепријама и мпделима у урбанпм дизајну,  

 Преглед пснпвних уема у урбанпм дизајну; 

 Сагледаваое разлишиуих присуупа исураживаоу у урбанпм дизајну;  

 Размаураое димензија урбанпг дизајна (мпрфплпщка, перцепууална, друщувена, визуелна, функципнална, екплпщка, 
уемппрална) у разлишиуим уепреуским кпнцепцијама; 

 Преппзнаваое улпге урбанпг дизајна у савременпм урбанпм развпју;  

 Преглед нпвих присуупа дизајну градскпг прпсупра у релацији са савременим урбаним фенпменима и прпблемима;  

 Размаураое пднпса уеприје и праксе урбанпг дизајна 

Литература  
 Carmona M, Heath T.,Oc T., Tiesdell S. (2003) Public Places Urban Spaces: The Dimensions of Urban Design, Oxford, UK: Architectural Press 

 Carmona M., Tiesdell S. (eds.) (2007) Urban Design Reader, Oxford, UK: Architectural Press. 

 Kelbaugh D. , McCullough K. (2008) Writing Urbanism: A Design Reader, NY: Routledge 

 Madanipour A. (1996) Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-spatial Process, NY: John Wiley and Sons 

 Šoe, F. (1978). Urbanizam, utopija i stvarnost, Beograd: Građevinska knjiga 

 Elin, N. (2002). Postmoderni urbanizam, Beograd: Orion. 

 Живкпвић Ј. (2015) Теприја урбанпг дизајна - пракуикум, Бепград: Универзиуеу у Бепграду - Архиуекупнски факулуеу  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се реализује крпз инуеракуивна предаваоа, презенуације, дискусије, радипнице, индивидуални и групни рад исураживашки 
рад  сууденауа 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 40 

кплпквијум-и 50   
 

 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: УПРАВЉАОЕ ГРАДПМ - УРБАНИ МЕНАЧМЕНТ 

Наставник: др Урпщ Б. Радпсављевић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са уепријским кпнцепуима и савременим парадигмама управљаоа градпм и урбанпг меначменуа и усппсуављаое 
релација са урбаним развпјем. Циљ је пвладаваое ппјединашним савременим инсуруменуима урбанпг меначменуа са праведним 
исхпдима. Праведни исхпди ппдразумевају ушещће акуера и заинуереспваних сурана у креираоу, репрпграмираоу и препбликпваоу 
прпсупра у плуралисуишкпм друщуву.  
Циљ је да сууденуи суекну пснпвнп разумеваое савремених кпнцепауа урбанпг меначменуа и управљаоа градпм на лпкалнпм нивпу, 
врсуе, уппуребу и ефекуе савремених инсуруменауа урбанпг управљаоа и меначменуа, кап и разумеваое улпге архиуекауа и 
урбанисуа у пквиру пвих прпцеса у сувараоу квалиуеуних месуа са праведним и ппуималним исхпдима. 

Исхпд предмета  
Предмеу ппмаже сууденуима да развију разумеваое ппуребе за управљаоем градпм и урбаним меначменупм; сппспбнпсу 
сагледаваоа инпсураних и наципналних врсуа савремених инсуруменауа урбанпг меначменуа; и развијаое свесуи и специфишних 
алауа за анализу ефекауа уппуребе инсуруменауа у пднпсу на пплиуике управљаоа урбаним развпјем. 
Садржај предмета 
Тепријска настава 
Традиципнални урбанисуишки планпви, правила грађеоа и зпнираое и данас се кприсуе у управљаоу урбаним развпјем на 
лпкалнпм нивпу. Урбанизација, спцијална и екпнпмска ппларизација и фрагменуација друщува пгранишени су урадиципналним 
инсуруменуима планираоа. Главна пгранишеоа за оихпву примену насуају збпг неукљушиваоа свих релевануних акуера у прпцес 
планираоа; секупрскпг планираоа; неппвезиваоа акуера, ресурса и инсуиууција за имплеменуацију и малпг капациуеуа лпкалних 
управа да прганизују шиуав прпцес. Све већи брпј лпкалних заједница у свеуу прихвауа нпве кпнцепуе управљаоа и урбанпг 
меначменуа какп би се пбезбедип уравнпуежен расу и креирале и имплеменуирале жељене пплиуике, планпви и акције. Такви 
изазпви између управљаоа уериупријпм и прпизвпдое прпсупра захуевају урбани меначмену и инсуруменуе за ппераципнализацију 
инуереса акуера у креираоу инуегралних рещеоа.  
Сууденуи исуражују разлишиуе врсуе савремених инсуруменауа управљаоа градпм и урбанпг меначменуа; кпнкреуне урбане примере 
у кпјима су инсуруменуи управљаоа градпм  и урбанпг меначменуа примеоени, кап и ефекуе уппуребе инсуруменауа у пднпсу на 
пплиуике управљаоа урбаним развпјем. 

Литература  
1. Bovaird, T. and Löffler, E. (2003) Public Management and Governance, London: Routledge 
2. Fainstein, S. (2010) The Just City, New York: Cornell University Press 
3. Janssen-Jansen, L., Spaans, M. and Veen, M.v.d. (ed.) (2008) New Instruments in Spatial Planning: An International Perspective on Non-

financial Compensation, Sustainable Urban Areas 23, Amsterdam: IOS Press BV 
4. Mattingly, M. (1994) 'Meaning of urban management', Cities, vol. 11, no. 3, pp. 201–205. 
5. Vedung, E. (1998) 'Policy Instruments: Typologies and Theories', in Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R.C. and Vedung, E. (ed.) Carrots, Sticks, 

and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation, Piscataway, NJ & London: Transaction Publishers, pp. 21-58. 
6. Pierre, J. (2011) The Politics of Urban Governance, Basingstoke: Palgrave Macmillan 
7. Радпсављевић, У. (2014) Фпрмираое мпдела урбанпг меначменуа у реализацији сурауещких прпјекауа, дпкупрска дисеруација, 

Бепград: Архиуекупнски факулуеу 

8. Radosavljevid, U., Đorđevid, A., Živkovid, J., Lalovid, K. & Đukanovid, Z. (2019) Educational Projects for Linking Place Branding and Urban 
Planning in Serbia (2019) European Planning Studies 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2   вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз инуеракуивна предаваоа, анализе слушајева, уемаускп исураживаое 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 семинарски рад 40 

кплпквијум-и 20 усмена пдбрана семинарскпг рада 10 

семинар-и  20   
 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул 
АК, / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ЕВПЛУЦИЈА ГРАДИТЕЉСКИХ ПРИНЦИПА И ТЕХНИКА ГРАЂЕОА 

Наставник / наставници: др Љиљана С. Ђуканпвић, дпцену (1), прпф. др Ана П. Радивпјевић, редпвни прпфеспр  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое сууденауа са евплуцијпм градиуељских идеја, прпменама у примени мауеријала и кпнсурукуивних принципа, развпјем и 
унапређеоем уехника грађеоа у суамбенпј изградои на улу Србије. Трансфпрмација суамбених зграда у сепским и градским 
срединама анализира се крпз рефлексије друщувенп исупријских пкплнпсуи на прпмене у сфери грађеоа и сагледавају се ууицајни 
факупри пд знашаја за развпј градиуељских идеја, укљушујући и савремене идеје пдрживпг грађеоа у свеулу ппщупваоа изграђенпг 
фпнда кап знашајанпг државнпг ресурса.  

Исхпд предмета  

Разумеваое ппука прпщлпсуи какп у примени пдређених градиуељских принципа уакп и у разумеваоу мпгућнпсуи примене ппјединих 
мауеријала. Изушаваоем развпја уехника грађеоа и примене мауеријала на дпмаћем улу суудену суише знаоа п сурукуури и 
каракуерисуикама изграђенпг суамбенпг фпнда, щуп су неппхпдна предзнаоа за усппсуављаое адекваунпг суава у дпмену оегпвпг 
пшуваоа крпз прпцесе пдржаваоа, рекпнсурукције и унапређеоа квалиуеуа живпуа у оима. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Насуава je уепријске прирпде и пдвија се крпз предаваоа. Фпкус насуаве је на суамбенпј изградои у Србији и размаура се перипд пд 
19. века, щуп предсуавља временску границу фпрмираоа грађевинскпг фпнда Србије, дп данащоих дана. Тиме се пбухвауа 
градиуељски кпнуинуиуеу пд скпрп два века када су се на дпмаћем улу смеоивали разлишиуи градиуељски принципи и уехнике 
грађеоа. Размаура се кпнсурукуивни склпп пд набпја, грађеое дрвеупм (брвнара и бпндрук), примена зиданих кпнсурукција, уппуреба 
армиранпг беупна, развпј префабрикпваних сисуема.  

Практишна настава  

Пракуишни деп насуаве пдвија се крпз исураживаое примера суамбених зграда кпје су грађене у прпщлпсуи, у сепскпј или градскпј 
средини на улу Србије, кпје свпјпм сурукуурпм, примеоеним мауеријалима и уехникама грађеоа репрезенуују пдређене градиуељске 
идеје или предсуављају искпрак у уада акууелним принципима грађеоа. Сууденуи, ппред исураживаоа лиуераууре, спрпвпде снимаоа 
пбјекауа на уерену какп би сагледали све елеменуе склппа зграде и суепен оихпвпг пшуваоа. 

Литература  

1. Ђуканпвић, Љ. (2019). Технике грађеоа и развпј грађевинске делаунпсуи у суамбенпј архиуекуури Бепграда у међураунпм перипду. 
Наслеђе. 
2.Ђуканпвић, Љ. (2017). Развпј уехника грађеоа у суамбенпј архиуекуури Бепграда упкпм 19. и ппшеукпм 20. века. Наслеђе. 
3. Radivojevid A, Đukanovid Lj., Roter Blagojevid M. (2016) From tradition to modernization – building techniques in Serbia during 19th and 
early 20th century.  Proceedings SAHC, Leuven. 
4. Јпванпвић Ппппвић М., et al. (2013) Аулас вищеппрпдишних кућа Србије / Atlas of Мulti-family Housing in Serbia. Beograd: Arhitektonski 
fakultet Univerziteta u Beogradu i GIZ.  
5. Јпванпвић Ппппвић М., et al. (2012) Аулас ппрпдишних кућа Србије / Atlas of Family Housing in Serbia. Beograd: Arhitektonski fakultet 
Univerziteta u Beogradu i GIZ. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, дискусије, презенуације, рад на уерену. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 семинарски рад 60 

кплпквијум-и  30 усмени испу  

пракуишна насуава    

семинар-и    

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул 
АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ДИНАМИКА КПНСТРУКЦИЈА И ФУНДИРАОЕ 

Наставник / наставници: др Радпјкп Пбрадпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са разликпм између суауишких и динамишких ууицаја, врсуама динамишких ууицаја и услпвима кпје је ппуребнп да 
задпвпљи пбјекау да би имап захуевану сигурнпсу и безбеднпсу. Уппзнаваое за пснпвним уиппвима фундираоа, меупдама извпђеоа 
радпва у улу, избпрпм врсуе фундираоа. 

Исхпд предмета  
Суицаое ппуребних знаоа кпја пмпгућавају прпјекупваое пбјекауа пуппрних на динамишке ууицаје и ппуималан избпр врсуе 
фундираоа и димензија фундаменауа. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
У пквиру предмеуа сууденуи се уппзнају са уиппвима динамишких ууицаја (земљпурес, веуар, вибрације), елеменуима кпји су 
најефикаснији за ппвећаое сигурнпсуи и пуппрнпсуи пбјекауа на пву врсуу ууицаја, приближнп пдређиваое оихпвих димензија и 
расппреда у пбјекуу. 
Сууденуи се уппзнају са пснпвним врсуама фундаменауа, каракуерисуикама свакпг уипа и разлпзима када се кпји уип примеоује. Крпз 
примере из праксе анализирају се преднпсуи и евенууални недпсуаци примеоене врсуе фундираоа. Сууденуима се презенуирају 
пснпвни нашини извпћеоа радпва у улу и захуеви кпји се мпрају испуниуи. 
Практишна настава  
/ 

Литература  

• S.P. Timošenko, D.H. Jang, Teorija konstrukcija, Beograd:Građevinska knjiga, 1968.  

• Milan Đurid, Stabilnost i dinamika konstrukcija, Beograd: Građevinski fakultet Univerziteta u Beogradu, 1980. 

• Суеван Суеванпвић, Фундираое, Бепград: Грађевински факулуеу, 1974. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви:/  

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
У упку насуаве се извпде предаваоа еx-кауедра, анализирају се суудије слушаја и ппдсуише се акуивнп ушесувпваое у 
дискусијама. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 5 

акуивнпсу у упку предаваоа 50 семинарски рад 50 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТ 2 - УРБАНИЗАМ 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
акaдемске суудије - Архиуекуура  

Назив предмета: ГРАД И ДИЗАЈН 

Наставник: др Ванищуа Лазаревић Ј. Ева, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое сууденауа са акууелним прпблемима и фенпменима кпји се везују за град, кап уепреускпм плауфпрмпм на кпјпј ће се 
базирауи кпнцепције прпјекуних рещеоа у пквиру суудија. У зависнпсуи пд щирине пбухвауа кпнкреуних задауака кпји ће се 
пбрађивауи у суудијима, присууп прпблему имаће сурауещки, уакуишки и пперауивни каракуер, пд шега ће зависиуи и кпнашан 
прпизвпд дизајнерскпг прпцеса_ сценарип развпја, урбанисуишки прпјекау или архиуекупнски прпјекау. 

Исхпд предмета  
Разумеваое и уппуреба меупда кпја се кприсуе приликпм пбнпве запущуених и изградое нпвих урбаних насеља, какп на нивпу 
шиуавпг града, уакп и на нивпу већих урбанисуишких ппуеза и прпсупрних целина, дп кпнкреуних лпкација. 

Садржај предмета 
Тепријска и практишна настава пбухвауају уппзнаваое са меупдама урбанпг дизајна и регенерације, са релевануним урбаним 
прпцесима, фенпменима и идејама кпје ууишу на урансфпрмације и пбнпву града. 

Литература  
Vaništa Lazarevid, Eva. Obnova gradova u novom milenijumu. Beograd: Classic map studio, 2003. 
Vaništa Lazarevid, Eva. Urbana Rekonstrukcija. Beograd: Zadužbina Andrejevid, 1999. 
Bajid Brkovid, Milica, ur. Kreativne strategije za održivi razvoj gradova u Srbiji. Beograd: Arhitektonski fakultet 2010. 
Stupar, Aleksandra. Grad globalizacije: Izazovi, transformacije, simboli. Beograd: Arhitektonski fakultet i Orion art 2009. 
Madanipour, Ali. Design of Urban Space: An Inquiry into a Socio-spatial Process. Baffins Lane, Chichester: John Wiley &Sons Ltd., 1996 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
ex katedra + инуеракуивна насуава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50  Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум-и 50 писмени испиу 50 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
акaдемске суудије - Архиуекуура  

Назив предмета: СТРАТЕГИЈА ИНТЕГРАЛНПГ УРБАНПГ РАЗВПЈА 

Наставник: др Раука П. Шплић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета  
Разумеваое уепријскпг пквира кплабпрауивнпг планираоа, криуике, кап и оегпве примене у савременпј пракси еврппскпг 
планираоа крпз сурауегију инуегралнпг урбанпг развпја; 
Јашаое криуишке свесуи сууденауа п акууелним исураживаоима и савременпј пракси планираоа урбанпг развпја у земљама ЕУ и 
Србији; 
Разумеваое израде сурауегије инуегралнпг урбанпг развпја кап нпве праксе планираоа; 
Развијаое пренпсивих и прпфесипналних вещуина кпје ће пмпгућиуи сууденуима да ппкажу иницијауиву и лишну и прпфесипналну 
пдгпвпрнпсу. 

Исхпд предмета  
Пшекује се да суудену накпн заврщене насуаве буде пбушен за инуегралнп планираое урбанпг развпја у складу са 
еврппскпм пракспм. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Сурауегија инуегралнпг урбанпг развпја је еврппски инсурумену планираоа. Заснива се на кплабпрауивнпм планираоу кап 
уепријскпм пквиру и мпделу делпваоа у пракси. Насуава укљушује уппзнаваое са знашајем сурауегије, разумеваое прпцеса израде 
сурауещкпг плана, кап и преппзнаваое ппуреба и креираое сурауегије урбанпг развпја ппјединашних зпна инуервенције (ценурална 
градска ппдрушја са суагнацијпм или ппадаоем екпнпмскпг расуа, смаоене ауракуивнпсуи, угрпженпг иденуиуеуа; ''brownfield'' 
лпкације, ппдрушја излпжена прпблемима защуиуе живпуне средине, климауских прпмена, неадеквауних урбаних сурукуура и др.). 
Практишна настава  
Сууденуи се уппзнају са уемама специфишним и за лпкални кпнуексу (пдабрана лпкација) и за еврппске сурауегије инуегралнпг 
урбанпг развпја (крпз примере из праксе) – развпј угрпжених и недпвпљнп искприщћених градских ппдрушја и шеувруи; прпмена 
физишких сурукуура; спцијална инклузија и бпрба прпуив сирпмащува; суанпваое 
(нпвп, пбнпва, унапређеое услпва); кулуурнп наслеђе; развпј инфрасурукууре; пдрживи урбани урансппру, мпбилнпсу, јавни превпз; 
климауске прпмене; защуиуа живпуне средине, енергеуска ефикаснпсу; ''low-carbon'' екпнпмија; заппщљаваое и мпбилнпсу радне 
снаге; исураживаоа, уехнплпщки развпј и инпвације; дпсуупнпсу и квалиуеу ИКТ; кпнкуренунпсу малих и средоих предузећа; 
пбразпваое и пбука; инсуиууципнални капациуеуи и ефикасна јавна управа. 

Литература  
Albrechts, L. (2004) Strategic (spatial) planning reexamined. Environment and Planning B: Planning and Design 31(5) 743–758. 
Шплић, Р. (2016) ‘’Сурауегија инуегралнпг урбанпг развпја (СИУР) – нпви инсурумену планираоа урбаним развпјем у Србији’’ у 
(Х.Милер, Б.Верман, Р.Шплић и др.) Управљаое земљищуем у урбаним ппдрушјима у Србији, Резулуауи щесупгпдищое српскп-
немашке сарадое, Мпгул 1: Управљаое земљищуем у урбаним ппдрушјима, AMBERO Consulting предсуавнищувп Бепград, Deutsche 
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, GIZ канцеларија у Бепграду, Colorgrafx, Бепград, Мару 2016, сур: 72-89. 
Шплић, Р.,Мпјпвић, Ђ., Пеукпвић, М., Шплић, Н. (2013) Впдиш за паруиципацију у планираоу урбанпг развпја. Бепград: GIZ/ AMBERO-
ICON 
Faludi, А. (2014) EUropeanisation or Europeanisation of spatial planning? Planning Theory & Practice, 15:2, pp.155-169. 
Гаули, Ј, Шплић, Р. (2018). Стратегија интегралнпг урбанпг развпја – Впдиш за градпве и ппщтине, AMBERO Consulting, 
предсуавнищувп Бепград, Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH, пn behalf of the German Federal Ministry 
for Economic Cooperation and Development (BMZ), Бепград, децембар, 2018. Нпви Сад: Artprint Media 
Healey P. (1998) Collaborative Planning in a Stakeholder Society, Town Planning Review 69 (1998) 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

0 предаваоа:  1  вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, ппсеуа уерену, групне дискусије, радипнице, разгпвпри са експеруима, писани и графишки радпви маоег пбима 
(кплпквијуми) и израда семинарскпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

пракуишна насуава 20 семинар-и 40 

кплпквијум-и 30 усмени испиу 10 
 

 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура  

Назив предмета: ПРПСТПРНА КПМППЗИЦИЈА 

Наставник: арх. Ивица Љ. Никплић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ насуаве је псппспбљаваое сууденауа ка ппвезиваоу дпсадащоих суешених знаоа и вещуина из пбласуи урбанизма и 
архиуекууре, са нпвим знаоима из пбласуи прпсупрне кпмппзиције, а у циљу даљег пвладаваоа вещуинама урбанисуишкп-
архиуекупнскпг прпјекупваоа, са ппсебним акценупм на псмищљаваое и прпјекупваое кпмплексних урбанисуишкп-архиуекупнских 
целина у реалнпм урбанпм пкружеоу. 

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у плански прпцес. 
Суудену ће имауи знаое п: 

1. уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
2. ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
3. акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и 

аспекуе защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 
Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријска насуава, анализе урбанпг развпја и  исупријскпг кпнуинуиуеуа у насуајаоу, унапређиваоу и развпју прпсупрних 
кпмппзиција, кпмпарауивна анализа кпмплексних урбанисуишкп-архиуекупнских кпмппзиција, приказ и анализе суудије слушаја, 
преглед пснпвних уемауских  пбласуи прпсупрне кпмппзиције. 
Практишна настава 
У пракуишнпм делу сууденуи реализују и презенуују(сукцесивнп упкпм семесура) вище задауака,  на пснпву уепреуски пбрађених 
уема: ПК и предеп - Макрп елеменуи ПК, ПК и уређеое - Инсуруменуи класишнпг урбанизма и архиуекууре, Инуерпреуација – 
рекпнуексууализпваое разлишиуих кпнцепауа и прпјекауа (уипплпгија) у дефинисанпј сиууацији Масуер прпјекуа. 

Литература  
Crier, Robert,  Architectural Composition. New York: Rizzoli, 1973 
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 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су инуеракуивна предаваоа са дебауама, анализа 
слушајева, кпмпарауивна анализа примера. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 40 

пракуишна насуава 50   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_ Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура  

Назив предмета: НЕФПРМАЛНИ РАСТ ГРАДА 

Наставник: др Бисерка Ш. Миурпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое сууденауа са ппјмпм и знашајем нефпрмалнпг расуа града у развпју савремених градпва;  
Пвладаваое специфишним знаоима, присуупима и принципима са циљем разумеваоа  и инуерпреуације развпја градпва у 
пкплнпсуима нефпрмалнпг расуа града;   
Разумеваое регипналних каракуерисуика нефпрмалнпг расуа града, са ппсебним псврупм на каракуерисуике у Србији; 
Савладаваое исураживашкпг ппсуупка и меупда и оихпва апликација у кпнуексуу исураживаоа суудије слушаја нефпрмалнпг расуа 
града;    
Развијаое криуишкпг и креауивнпг присуупа сууденауа крпз апликацију на изабранпј суудији.  

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п прпцесу расуа градпва у Србији и свеуу без делпваоа урбанисуа и архиуекауа, кап п ууицајима 
нефпрмалнпг расуа градпва у прпщлпсуи и садащопсуи на градски кпнуексу; Адекваунп знаое п планским пплиуикама и 
кпнцепуима кпји уеже да нефпрмални расу града прилагпде савременим суандардима и квалиуеуу живпуа.   

Садржај предмета 
Тепријска настава се пднпси на предсуављаое нефпрмалнпг расуа града, оегпвпг знашаја и распрпсураоенпсуи у земљама у развпју; 
генезе насуанка и щиреоа у кпнуексуу разлишиуих спцип-екпнпмских и пплиуишких и других пкплнпсуи; мпдалиуеуе оегпвпг 
исппљаваоа; (не)мпгућнпсуи оегпвпг инуегрисаоа у савремени урбанисуишки и архиуекупнски кпнуексу и кпнцепу града; 
исураживаое нпвих присуупа и принципа у дпмену прпсупрнп-физишких, функципналних, регулаупрних, спцијалних, екпнпмских и 
других механизама и оихпве примене са циљем пдрживпг унапређеоа нефпрмалних урбаних заједница. 

Сууденуи уреба да примене изабрани уепријски пквир на исураживаое кпнкреуне суудије слушаја нефпрмалних насеља. Сууденуи 
сампсуалнп или у маоим групама бирају ппзнауу суудију слушаја за исураживаое и предсуављају оене сурукууиране каракуерисуике, 
знашајне за разумеваое кпнуексуа и мпгућнпсуи унапређеоа нефпрмалних насеља. Наглащава се прпакуивни присууп исураживаоу и 
пшекује се пбразпваое меупдплпщкпг апарауа, кап свпјеврснпг скупа принципа, смерница, правила и упуусуава за делпваое у 
кпнкреунпм слушају нефпрмалних насеља. 

Литература  
1. UN HABITAT: Cities Without Slums, UN Habitat Press, Nairobi, 2002. 
2. ПЕТПВАР, К.: Урбана спциплпгија: Нащи градпви између државе и грађанина. Бепград: ГФ УБ, АФ УБ, ИАУС, 2003. 
3. TSENKOVA, S.: Trends and Progress in Housing Reforms: In South Eastern Europe. Paris, 2005. 
4. HAMILTON, I., DIMITROVSKA ANDREWS K., PICHLER MILANOVID, N.: City Development since 1990: Transformation of cities in central and 

Eastern Europe: Towards globalization, UN University Press, Japan, 2005. 
5. Mitrovid B, Antonid B. Possibilities of the EcoTown Concept Application: the Principles and Guidelines for the Case Study of Jelezovac–

Sunčani Breg Informal Settlement, Belgrade. Nano, Bio Green Technologies for a Susutainable Future, SGEM Scientific Papers DataBase. 
Volume 14/2: Green building technologies and materials, Green design and sustainable architecture, pp 581-588, ISBN 9786197105100; 
ISSN 1314-2704 DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S27.075,  2014. 

6. Mitrovid B,  Maric Ј., Vukovic T.: Land use and master planning under the pressure of informal city growth: case study of Belgrade, у: 
Integrated urban planning: directions, resources and territories, Integrated urban planning: directions, resources and territories, pp. 191 - 
213, ISBN 978-94-6366-033-4, 2018. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Инуеракуивна предаваоа, суудије слушаја, исураживашки прпјекуи, презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 70 Завршни испит  укупнп ппена 30 

акуивнпсу у упку предаваоа 8 писмени испиу 25 

задауак 12 усмени испу 5 

кплпквијум-и 50   

 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура  

Назив предмета: ГРАДСКИ ЦЕНТРИ 

Наставник: др Ксенија Ж. Лалпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Усппсуављаое сазнајнпг пквира за разумеваое, сагледаваое, исураживаое и фпрмулисаое предлпга пдрживих урансфпрмација  
прпсупра насељских ценуара у урбаним срединама. Разумеваое сурукуурне слпженпсуи мреже ценуара у градпвима, кљушних 
факупра генерауивних прпмена, динамишнпсуи и супхасуишке прирпде рaзвпјних прпцеса. Сппспбнпсу уипплпщкпг преппзнаваоа и  
меупдплпщки аруикулисане сисуемауизације знаоа п градским ценурима. 

Исхпд предмета  
Суудену ће суећи знаое п: 
1. уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и кпнцепууалним присуупима планираоу насељских и градских ценуара; 
2. ууицајима прпјекупваоа, планираоа и развпја градских ценуара у прпщлпм и садащоем времену на савремене урендпве 

пдрживпг развпја градпва; 
3. акууелним пплиуикама и инсуруменуима кпјима се управља прпцесима пдрживпсуи и пбнпве градских ценуара, укљушујући и 

спцијалне, екпнпмске и аспекуе защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за развпј насеља или града у целини. 
4. сурукууираоу мпдела мпниупринга и евалуације и квалиуеуа функципналнпг и прпсупрнпг квалиуеуа ценуралних зпна.  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Дефинисаое ппјма градскпг ценура и ценуралних функција, нпсипца ценуралиуеуа, оихпв знашај у развпју насеља  и урбане 
сурукууре. Тепријске пснпве - елеменуи лпкаципне, сурукууралне и прпцедуралне уеприје. Класификација функција ценуралиуеуа и 
преппзнаваое улпга приваунпг и јавнпг секупра. Ценурална месуа кап хпмплпщки израз функција ценуралиуеуа. Факупри  развпја 
мреже градских ценуара - друщувени, екпнпмски, уехнплпщки, прирпдни. Исупријски псвру на каузалне везе између сурукууре 
градских ценуара  и пснпвних факупра развпја. Каракуерисуике прпцеса развпја мреже ценуара у пднпсу на суепен јавне кпнурпле, 
унууращое и сппљащое факупре развпја - прпцеси кпнценурације, дисперзије ппсмаурани крпз разлишиуе прпсупрне нивпе у 
градпвима разлишиупг суепена развијенпсуи. Типплпщкп разврсуаваое градских ценуара у пднпсу на време насуанака, функципналну 
улпгу у граду, рангу, врсуи заједнишких ппуреба на кпје пдгпвара иуд. Каракуерисуике и прирпда сисуема ценуара у граду.  
Мпделпваое и прпграмски кпнцепуи нпвих ценуара у граду. Сурауещки присууп развпју градских ценуара. Пснпвни елеменуи 
планираоа и урбане регулације градских ценуралних прпсупра - факупри лпкације, димензипнисаое капациуеуа  и прпграмираое. 
Кљушни криуеријуми вреднпваоа квалиуеуа прганизпванпсуи прпсупра ценуара и функципналнпсуи градске. Принципи прпсупрне 
прганизације и пбликпвне аруикулације. 

Практишна настава  
Индивидуална суудија слушаја пдабранпг насељскпг ценура 

Литература  
Herzog, L., 2006, Return to the Center: Culture, Public Space, and City-Building in a Global Era, University of Texas Press 
Gwyndaf, Williams, 2003, The Enterprising City Centre: Manchester's Developement Challenge, Routledge Chapman & Hall 
Whyte, William H., 2012, City: Rediscovering the Center, University of Pensilvania Press 
Badovinac, Petar, 1997, “Centralne urbane funkcije-Centri”, Arhitektonski fakultet, Beograd 
Mirko Maretid, 1996, Gradski centri, Manualia Universitatis studiorum Zagrabiensis, Zagreb 
Cyril B. Paumier, 2004, Creating a Vibrant City Center: Urban Design and Regeneration Principles, Urban Land Institute 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, инуеракуивна насуава, анализа слушајева, индивидуална/групна исураживаоа 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

пракуишна насуава 20 семинарски рад 40 

кплпквијум-и 40   

 
 
 
 
 
 

https://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Cyril+B.+Paumier%22


  

Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура  

Назив предмета: АРХИТЕКТЕ И ГРАЂАНСКЕ ИНИЦИЈАТИВЕ ЗА ПДРЖИВИ РАЗВПЈ 

Наставник: др Данијела М. Милпванпвић Рпдић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Пснпвни циљеви предмеуа су: (а) разумеваое фенпмена грађанских иницијауива и суицаоа знаоа п оихпвпм ппуенцијалу за 
псувариваое пдрживих рещеоа развпјних прпблема, (б) разумеваое ппвезанпсуи прпфесије архиуекууре и грађанских иницијауива, 
(в) уппзнаваое са мпдалиуеуима прпфесипналнпг делпваоа за унапређеоe квалиуеуа живпуа угрпжених и маргинализпваних 
кауегприја суанпвнищува  у урбаним слампвима, сирпмащним и удаљеним руралним ппдрушјима, избеглишким камппвима или 
привременим смещуајима услед кауасурпфа изазваних прирпдним неппгпдама или људскпм акуивнпщћу, (г) сарадоа са кпнкреуним 
грађанским иницијауивама на фпрмулацији рещеоа за ппбпљщаое квалиуеуа живпуа наведених кауегприја суанпвнищува. 

Исхпд предмета  
Разумеваое архиуекупнске прпфесије и улпге архиуекуе у друщуву, у припреми и реализацији друщувенп и екплпщки пдгпвпрних и 
прпјекауа разлишиуих фпрми и прпсупрних кпји се мпгу реализпвауи у кпнкреунпм кпнуексуу.  
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. Тепријским пснпвама дизајна СА и ЗА заједницу, пдрживпг развпја и кплабпрауивним и паруципауивним архиуекупнским и 
урбанисуишким праксама,  

2. Разлишиуим мпдалиуеуима пднпса архиуекуе и заједнице, релацијама у пднпсу на јавнп дпбрп и јавни/заједнишки инуерес, 
3. Нашинима пцене ууицаја прпјекауа/прпфесипналнпг делпваоа на ппсупјеће и будуће заједнице,  
4. Пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према кприсницима и щирем друщуву;  

Суудену ће имауи знаое п: 
1. Акууелнпј пплиуици управљаоа прпсупрним развпјем и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и 

спцијалне, екпнпмске и аспекуе защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое прпсупрнпг развпја, 
2. Пснпвним прпфесипналним и закпнским пдгпвпрнпсуима архиуекуе и прпцедурама у прпцесу изградое 

Суудену ће имауи вещуине да: 
1. У кплабпрауивнпм прпцесу за/са циљним групама  аруикулище прпјекуни задауак уважавајући оихпве ппуребе, мпгућнпсуи 

и идеје п развпју,  
2. Криуишки испиуа услпвљенпсу услпве и мпгућнпсуи (финансијски пквир, време, квалификације и капациуеуи, псуали ресурси 

кпји су на распплагаоу, и сл.) за реализацију прпјекунпг задаука, 
3. На пснпву уакп прпверенпг прпјекунпг задаука фпрмулище пдрживп рещеое (мпгу биуи разлишиуих фпрми и прпсупрних 

пбухвауа) кпје се мпже у целпсуи или делимишнп реализпвауи у даупм кпнуексуу/лпкацији. 

Садржај предмета 
 
Тепријска настава 
У пквиру уепријске насуаве се дискууују и преиспиуују мпдалиуеуи делпваоа архиуекауа псеуљивих и пдгпвпрних у пднпсу на 
прпблеме заједнице и сппспбних за ушесувпваое у кплабпрауивним прпцесима фпрмулисаоа и реализације пдрживих рещеоа. 
Слпженпсу екплпщких, екпнпмских, друщувених и пплиуишких прпмена, кап и све већа искљушенпсу архиуекауа из прпцеса 
фпрмулисаоа и реализације пдгпвпра на уе прпмене, захуевају преиспиуиваое улпге и ппзиције архиуекауа, архиуекууре и 
урбанизма у развпју заједнице. У пквиру предмеуа се ппдсуише спцијални сензибилиуеу и прпакуивна улпга архиуекауа, а 
урбанисуишка и архиуекупнска рещеоа и прпцес оихпве реализације виде кап средсувп за ппдизаое капациуеуа заједница за 
супшаваое са акууелним, али и будућим развпјним прпблемима.  У насуави се испиуује мпдел архиуекуе кпји није "пнај кпји пружа 
услуге", већ "пнај кпји свпјим знаоем и делпваоем пснажује" ппјединце, групе и заједнице.  
 
Практишна настава  
Циљ пракуишне насуаве је изградоа капациуеуа сууденауа за ушещће у кплабпрауивним прпцесима - пвладаваое вещуинама за 
усппсуављаое кпмуникације између разлишиуих акуера, секупра и дисциплина. За неки изабрани кпнкреуни кпнуексу, сууденуи 
исуражују и у кплабпрауивнпм прпцесу са заједницпм/циљнпм группм/грађанскпм иницијауивпм дефинищу кљушни развпјни 
прпблем и за оега фпрмулищу пдгпвпре – друщувенп и екплпщки пдгпвпрна и екпнпмски пправдана рещеоа зарад ппбпљщаоа 
услпва живпуа лпкалнпг суанпвнищува и защуиуе прирпде. Исхпди пракуишне насуаве на предмеуу су прпјекуне идеје намеоене 
кпнкреунпј групи људи или кпнкреунпм ппдрушју, али мпгу биуи и ппщуег каракуера уакп да се мпгу примениуи у слишним развпјним 
кпнуексуима у Србији и регипну. Прпјекуи кпји се раде у пквиру предмеуа мпгу биуи разлишиуи пп пбиму, исхпдима и брпју 
укљушених акуера - грађанске иницијауиве, али и релевануни експеруи, предсуавници лпкалних инсуиууција, предузеуници и 
ппјединци. 

 

Литература  
Bell, B., Wakeford, K. (ed) (2008): Expanding Architecture: Design as Activism. Metropolis Books 



Brillembourg, A., Klumpner, H., Coulombel, P. (2011): Beyond shelter: architecture and human dignity.  Metropolis Books 
Cary, J.  (ed)(2010): The power of pro bono. Metropolis Books 
Lepik, A. (ed)(2010): Small Scale, Big Change. MoMA 
Milovanovid Rodid, D., Stojid, B.,  Milovanovid, A. (2018). Architecture as Social Innovation: Education for New Forms of Professional Practice. 
In Krstid-Furundžid, A., Vukmirovid, M., Vaništa Lazarevid, E., Đukid, A. (Eds.). In: Conference Proceedings - 5th International Academic 
Conference Places and Technologies: Keeping up with technologies to adapt cities for future challenges. University of Belgrade - Faculty of 
Architecture. pp. 255-262 
Milovanovid Rodid, D. (2015). Edukacija za rehabilitaciju pozicije i uloge urbanista u procesima upravljanja razvojem grada. U Maruna, M.; 
Čolid, R. (ur): Inovativni metodološki pristup izradi master rada. Str. 6-26. Beograd: Arhitektonski fakultet 
Milovanovid Rodid, D. (2015). Local Development Strategies Without Strategic Thinking: Lost In Between Politicians’ Games, Administrations’ 
Rigidity And Planner’s Depression. SAJ - Serbian Architectural Journal, University of Belgrade, Faculty of Architecture, vol. 7, no. 3, pp. 381 – 
400 
Милпванпвић Рпдић, Д., Лалпвић, К. (2015). Архиуекуи и грађанске иницијауиве за пдрживи развпј. Бепград: Архиуекупнски факулуеу. 
Пракуикум. (ЦД) 
Milovanovic Rodic D., Lalovic, K. & Zivkovic J. (2012). Architecture for the Other 90%: Social Activism, Economic Or Climate Crisis Respond. In: 
Аrchitecture and Ideology. Belgrade: FA 
Milovanovid Rodic, D., Zivkovic, J. & Lalovic, K. (2013). Changing architectural education for sustainable future: A contribution to the 
discussion. Spatium, (29): 75-80 
Милпванпвић Рпдић, Д., Лалпвић, К., Радпсављевић, У. (2013). Proces formulisanja odrzivih resenja sa lokalnim inicijativama u ribarskom 
naselju Tekija i Krusevcu, У Klimatske promene i građena sredina. Бепград: ИАУС 
Oppeneaimer, A., Hursley, T. (1998): Proceed and Be Bold: Rural Studio After Samuel Mockbe. Princeton Architectural Press 
Sinclar, C. (2006) A call for open-source architecture. TED talks. 
http://www.ted.com/talks/cameron_sinclair_on_open_source_architecture.html 
Smith, C. (2007): Design for the other 90%.  Cooper Hewitt, Smithsonian Museum  
Stohr, K., Sinclare, C. (eds) (2006 & 2012): Design like you give a damn 1 & 2. Harry N. Abrams 
UNESCO/UIA Charter for Architectural Education, Revised Version 2005. The International Union of Architects 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

0 предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава предсуавља кпмбинацију предаваоа, инуеракуивних вежби, кплабпрауивних радипница суудијскпг пбиласка ппдрушја и 
пракуишнпг рада на уерену. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 финални елабпрау 40 

кплпквијум-и 40 усмена презенуација рада 10 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура  

Назив предмета: УРБАНА ИНФРАСТРУКТУРА 

Наставник : др Данилп С. Фурунчић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Предмеу има за циљ уппзнаваое сууденауа са аспекуима урбанисуишкпг планираоа и прпјекупваоа инфрасурукуурних мрежа и 
сервиса. Преппзнаваое сурукууре, елеменауа, прпцеса и факупра развпја урбане инфрасурукууре са акценупм на урансппрунпј 
инфрасурукуури.  

Исхпд предмета  
Адекватнп знаое п урбанистишкпм прпјектпваоу, планираоу и вещтинама укљушеним у 
плански прпцес  
Суудену ће имауи знаое п уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
Разумеваое архитектпнске прпфесије и улпге архитекте у друщтву, ппсебнп у припреми 
прпјеката кпји узимају у пбзир спцијалне фактпре  
Суудену ће имауи разумеваое п улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнајући важнпсу уекућих 
меупда и урендпва у пбликпваоу грађене средине; 
Разумеваое метпда истраживаоа и припреме прпјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Суудену ће имауи разумеваое п дппринпсима архиуекауа и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјекунпг задаука и 
исураживашких меупда ппуребних за припрему задаука. 
Адекватнп знаое п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбезбеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Суудену ће имауи знаое п сисуемима за ппсуизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја. 

Садржај предмета 
Предмеу пбухвауа пснпвнп уепријскп знаое у дпмену урбане инфрасурукууре града, каракуерисуика, уипплпгије, пгранишеоа и 
развпјних мпгућнпсуи. 
Уппзнаваое са пснпвним елеменуима урбанисуишкпг планираоа урбане, пднпснп урансппруне инфрасурукууре. 
Разумеваое савремених уепријских, кпнцепууалних и пракуишних кпнцепција пдрживпг урбанпг развпjа у релацији са 
инфрасурукуурпм, кап и применљивпсу у кпнуексуу Србиjе. 
Пдрживпсу ппсупјеће инфрасурукуурне мреже са екплпщкпг, екпнпмскпг и друщувенпг аспекуа. Преднпсуи и мане ппсупјеће 
урансппруне мреже. 
Примена пснпвних принципа урбанисуишкпг прпјекупваоа за пбликпваое разлишиуих уиппва прпсупра у зависнпсуи пд ппуреба за 
инфрасурукуурним ппремаоем градских, урбаних прпсупра. 
Исураживаое, пднпснп применљивпсу савремених урендпва и уппуреба мпдерне уехнплпгије при развпју инфрасурукуурне мреже 
једнпг града. 

Литература  
• БАДПВИНАЦ, П. (1993) Ценуралне урбане функције - ценури, Архиуекупнски факулуеу, Бепград. 
• ВЕСНИЋ-НЕЂЕРАЛ, Ж. (1997), Урбана рекреација - функципналнп и прпсупрнп прганизпваое рекреауивних прпсупра у граду, 
Архиуекупнски факулуеу, Бепград. 
• ЋУКПВИЋ, М. (1985), Градски ценури, Свијеулпсу, Сарајевп. 
• ЖЕГАРАЦ, З. (2001), Урбана инфрасурукуура, Бепград. 
• КПРИЦА, Р. (2008) Инфрасурукуура, сапбраћај, урбанизам, архиуекуура, Архиуекупнски факулуеу, Бепград. 
• МАЛЕТИН, М. (2005), Планираое и прпјекупваое сапбраћајница у градпвима, Припн Ару 
Брпј часпва  активне наставе  Псуали шаспви: 

0 предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз предаваоа еx кауедра и инуеракуивна предаваоа 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40  Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу 60 

кплпквијум 20   
 

 

 

 

 

 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура  

Назив предмета: ЕКПППЛИС: КПНЦЕПТИ ЕКПЛПЩКЕ ПТППРНПСТИ ГРАДА 

Наставник: др Иван Ж. Симић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је изушаваое савремених екплпщких кпнцепауа пуппрнпсуи градпва кпји су упкпм ппследоих некпликп деценија 
знашајнп прпменили урбанисуишку уеприју и праксу. Климауске прпмене и прпблеми живпуне средине дпнпсе велике изазпве 
градпвима щирпм свеуа. Оихпв развпј али и ппсуанак сада зависе пд примене нпвих кпнцепауа крпз сурауегије адапуације и 
прилагпђаваоа на климауске прпмене, јашаоа резилијенунпсуи и сисуемске примене принципа пдрживпсуи у свим сферама урбанпг 
развпја. Пвп укљушује унапређеое ппсупјеће физишке сурукууре, али и прпцесе изградое нпвих екплпщких урбаних фпрми. На 
предмеуу ће се изушавауи уепријски кпнцепуи и мпдели екплпщки пуппрних градпва и оихпва примена на суудијама слушаја 
савремених градпва са виспким екплпщким рејуингпм. 

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у плански прпцес. Суудену ће имауи знаое п: 
1. Тепријским аспекуима у вези са урбанисуишким прпјекупваоем и планираоем урбаних заједница; 
2. Ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 

3. Акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 
защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 
 
Тепријска настава се сасупји из уппзнаваоа сууденауа са пснпвним уепријским принципима урбане екплпгије и 
инуердисциплинарним релацијама екплпгије и урбанизма/архиуекууре. Накпн щуп сууденуи усвпје пснпвна уепријска знаоа из 
пбласуи, спремни су за сампсуални исураживашки рад кпји ппдразумева избпр и спрпвпђеое суудије слушаја једнпг пд градпва кпји су 
применили сазнаоа из инуердисциплинарнпг ппља екплпгије, урбанизма и архиуекууре уј. реализпвали их крпз прпјекуе, планпве, 
пплиуике, сурауегије и др. У кпнашнпј фази насуавнпг прпцеса сууденуи ће ушесувпвауи на радипници где ће, у сарадои са гпсуујућим 
сурушоацима из релевануних пбласуи, имауи прилику да примене свпја знаоа на пракуишнпм прпјекуу шија ће уема биуи накнаднп 
ууврђена. 
 
Практишна настава се пдвија у виду инуеракуивне насуаве – дебауе, презенуације, акципна исураживаоа. 

 

Пбавезна литература: 
(1) Saks, Dž. (2014) Doba održivog razvoja. Beograd: Službeni glasnik. (2) Gidens, E. (2009) Klimatske promene i politika. Beograd: Klio (3) 
Pickett, Steward. T. A., Cadenasso, M. L., McGrath, B. (2013) Resilience in Ecology and Urban Design – Linking Theory and Practice for 
Sustainable Cities. London: Springer (4) Downton, P. (2009). Ecopolis: Architecture and cities for a changing climate. Springer, Dordrecht. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Еx-catedra предаваоа, инуеракуивна насуава и радипница. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу на вежбама 10 елабпрау 60 

кплпквијум-и 30   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / 
Инуегрисане академске суудије – Архиуекуура  

Назив предмета: ГРАДСКИ ЕКСПЕРИМЕНТ 

Наставник: др Владимир М. Михајлпв, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
 Уппзнаваое (не) видљивих узрпшнп- ппследишних веза у градскпј сурукуури 

 Иденуификација знашајних уепреуишара и пракуишара кпји су дппринели пбјащоеоу града кап друщувенпг фенпмена. 

 Уппзнаваое са дпгађајима и публикацијама кпје су пдредиле развпј урбанизма кап дисциплине. 

 Упшаваое разлишиуих присуупа савременим урбанисуишким уемама и прпблемима. 

 Развијаое криуишкпг присуупа извприма. 

Исхпд предмета  
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у прпцес планираоа градпва. 
Суудену ће имауи знаое п: 
1. уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и планираоу заједница; 
2. ууицајима прпјекупваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
3. акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 
защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 
 
Тепријска настава 
Ппсмаурајући град кап експеримену in vivo, дплазимп дп закљушка да мнпгп варијабли ууише на оегпв крајои резулуау, и да пн шесуп 
има неизвесуан исхпд. Међууим, без пбзира на уп щуп је вещуашке (in vitrп) услпве у граду гпупвп немпгуће симулирауи, ппсупје 
извесне правилнпсуи и релације, "хемијске" реакције кпје се мпгу преуппсуавиуи у живпм експерименуу званпм град. Прва група 
преуппсуавки пднпси се на везе између физишкпг и друщувенп екпнпмскпг фенпмена. Друга група је у вези са планираоем, 
прпјекупваоем и регулауивпм у прпсупру, са нагласкпм на разумеваоу разлишиуих инуереса, знаоа и лпгике делаоа ушесника 
акуера. Трећу групу преуппсуавки пбухвауају закпниупсуи / уеприје развијене у пквиру разлишиуих наука: филпзпфије, спциплпгије, 
психплпгије, гепграфије, екпнпмије, екплпгије. Кпнашнп, шеувруа група пбухвауа визипнарске замисли, ууппије и идеалне мпделе у 
пквиру кпјих су развијене брпјне занимљиве идеје кпје су урансфпрмисале наушни и пплиуишки ппглед на градпве и оихпву 
сурукууру. 

 

Литература  
1. Лазаревић Бајец Н. (1987). Град између емпирије и ууппије, IICSSOS 
2. Щпе, Ф. (1978). Урбанизам, ууппија и суварнпсу. Бепград. (избпр ппглавља) 
3. Сервије, Ж. (2005). Исуприја ууппије. Бепград: Клип (избпр ппглавља) 
4. Eлин, Нан. (2002). Ппсумпдерни урбанизам. Бепград: Припн (избпр ппглавља) 
5. LeGates, R.T, & Stout, F. (Eds.). (2003). The City Reader. London and New York: Routledge. (избпр ппглавља) 

6. Михајлпв, В. (2016) Мереое немерљивпг – Инпвауивне меупде прпцене алуернауивa развпја града. Бепград: Архиуекупнски 
факулуеу Универзиуеуа у Бепграду ISBN 978-86-7924-149-8 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, дискусије и гпсупваое експерауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

пракуишна насуава 30   
 

 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТ 2 – АРХИТЕКТПНСКЕ ТЕХНПЛПГИЈЕ 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер инуегрисане академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, 
Мпдул АТ, Мпдул АК/ Инуегрисане академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: ДРВП У САВРЕМЕНПЈ АРХИТЕКТУРИ 

Наставник / наставници: др Јелена А. Иванпвић-Щекуларац, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Прпсек на дпсадащоем упку суудираоа. 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое са принципима примене дрвеуа кап елеменуа примарне и секундарне кпнсурукције у архиуекупнскпм 
пбјекуу, уппзнаваое са лпгикпм прпјекупваоа, кпнсуруисаоа и градое пбјекауа применпм дрвеуа и прпизвпда на бази дрвеуа и 
суицаое нпвих знаоа и принципа прпјекупваоа и извпђеоа пмпуаша пбјекуа са дрвеупм кап елеменупм пблпге, применпм 
савремених уехнишких и уехнплпщких рещеоа. Циљ насуаве на пвпм предмеуу је унапређеое ппсупјећег знаоа из пбласуи 
архиуекупнских кпнсурукција, уз уппзнаваое са савременим принципима и сисуемима градое, кап деп неппхпдних знаоа у успещнпм 
савладаваоу насуавнпг прпграма на  суудијама.  

Исхпд предмета  

Суицаое специфишних знаоа и вещуина у прпцесу мауеријализације архиуекупнскпг пбјекауа применпм дрвеуа и прпизвпда пд дрвеуа 
у савременпј архиуекупнскпј пракси. Прпвера мпгућнпсу кпмбинпваоа дрвеуа кап елеменуа пблпге, са другим мауеријалима. 

Знаоа суешена крпз уепријску насуаву на пвпм предмеуу, кап и анализе суудија слушаја, уппупуоују знаоа везана за мауеријализацију 
архиуекупнскпг прпсупра и пмпгућавају успещнп саваладаваое задауака на другим предмеуима у дпмену прпјекупваоа и 
мауеријализације прпсупра. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Прпблемауика примене дрвеуа и прпизвпда пд дрвеуа на савременпм архиуекупнскпм пбјекуу уреуира се са аспекуа 
мауеријализације, архиуекупнских кпнсурукција и деуаља, кап и примене суешених знаоа у пракси – у ппсуупку реализације, 
експлпауације и пдржаваоа архиуекупнских пбјекауа. 

 Практишна настава     / 

Литература  

- Иванпвић-Щекуларац Јелена, 2017., ДРВП У САВРЕМЕНПЈ АРХИТЕКТУРИ, Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Бепград,  
- Herzog, Natterer,etc, 2004.,Timber Construction Manual, Birkhäuser, Basel,  
- Natterer, Herzog, Volz, 1991., Holzbau Atlas, Rudolf Müller, Köln,  
- Herzog, Kripner, Lang, 2004., FACADE CONSTRUCTION MANUEL, Birkhäuser, Basel, 
- Hugues T., Steiger L., Weber J., 2004.,DETAIL PRAXIS, TIMBER CONSTRUCTION, Birkhäuser, Basel,  
- Slavid Ruth, WOOD ARCHITECTURE, 2005., Laurence King Publishing, London.  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз предаваоа еx-кауедра, анализу слушајева, инуеракуивне пблике насуаве, акуивнп ушещће у дискусијама, рад на 
изради семинарских радпва и графишких прилпга (индивидуалнп или групнп – два шлана).  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 
писмени елабпрау – семинарски 
рад 

40 

пракуишна насуава  
усмени пдбрана  - презенуација 
рада 

20 

Кплпквијуми (два) 10 + 10    

семинар-и    

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ЗЕЛЕНА ГРАДОА – ППУКЕ ПРПЩЛПСТИ 

Наставник / наставници: др Радивпјевић П. Ана, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са пснпвама савременпг грађеоа кпје се мпже дефинисауи кап зелена архиуекуура и оихпва ппупоа иденуификација на 
грађевинама из прпщлих времена. Пплазећи пд премисе да су ппједини кпнцепуи и сурауегије зелене градое (пре свега пиуаое 
избпра мауеријала и нашина грађеоа у кпнуексуу бриге према ресурсима, енергији, кап и загађеоу живпуне средине) у прпщлпсуи 
били инкпрпприрани у прпцес псмищљаваоа и грађеоа зграда, анализираоем пдабраних примера грађевина и принципа грађеоа 
исупријских и/или урадиципналних, сууденуи усппсуављају везу између исупријских, пднпснп, урадиципналних принципа грађеоа са 
пним савременим кпје данас смаурамп нераскидивим делпм зелене архиуекууре. 

Исхпд предмета  

Разумеваое кпнцепуа зелене градое и усппсуављаое исупријскпг пквира пваквпг нашина грађеоа. Анализираое елеменауа 
исупријске и урадиципналне архиуекууре крпз призму једнпг пд савремених кпнцепауа прпјекупваоа и грађеоа, кап щуп је кпнцепу 
зелене архиуекууре, уреба да дппринесе да суудену усппсуави брижљивији пднпс и већи суепен ппщупваоа и уважаваоа 
градиуељскпг наслеђа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Пснпвне ппсуавке пдрживе и зелене архиуекууре; Принципи, сурауегије и меупде пдрживпг грађеоа – екпнпмисаое ресурсима, 
прпјекупваое живпунпг циклуса пбјекауа, хуманп прпјекупваое; Ппуке прпщлпсуи - преппзнаваое пдрживих принципа на 
грађевинама прпщлпсуи -пример прпјекуа VERSUS; Ппуке прпщлпсуи - примери уппуребе зелених мауеријала и кпнцепауа грађеоа на 
пбјекуима из прпщлих времена; Реинуерпреуација урадиципналних кпнцепауа и мауеријала грађеоа на савременим примерима 
зелене архиуекууре - анализа примера;  

Литература  

Скрипуа - избпр уексупва; 
Harris, Cindy and Pat Borer: The Whole House Book, 2nd ed., Centre for Alternative Technology, 2005.  
Berge, Bjørn: The Ecology of Building Materials, Architectural Press, 2001.  
Woolley, Tim et al.: Green Building Handbook, Volume 1, Spon Press, 2001.  
Woolley, Tim and Sam Kimmins: Green Building Handbook, Volume 2, Spon Press, 2002 
Sassi, Paola: Strategies for Sustainable Architecture, Taylor & Francis, 2006. 
Correia, Mariana et al., eds.: VERSUS - Heritage for Tomorrow, www.esg.pt/versus 
Radivojevid A., Roter-Blagojevid M., Ðukanovid Lj.: Sustainability and the material aspect of traditional residential buildings in Serbia. 
Materials for a Healthy, Ecological and Sustainable Built Environment. Principles for Evaluation. (eds. Petrovid E., Vale B., Pedersen Zari M.) 
Duxford, 2017. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0  (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-catedra, приказ и анализа примера уз дискусију и акуивнп ушещће сууденауа, семинари, кпнсулуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  семинарски рад 60 

семинар-и 30   

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: УРБАНА ПАЗА 

Наставник / наставници: др Будимир С. Судимац, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: нема  

Циљ предмета 

Избпрни предмеу предсуавља секундарнe уепреуски предмеу насуаве на масуер суудијама. Циљ насуаве је суицаое пдређенпг фпнда 
уепреуских знаоа кап дппуне или прпдубљиваоа мауерије.Насуавпм је предвиђена анлиза и прпјекупваое архиуекупнских 
елеменауа кпји дппринпсе смаоеоу ексуремних прирпдних и сувпрених ууицаје на кпнфпр и зпну угпднпсуи бправка људи у 
разлишиуим климауским срединама. Тпкпм насуаве испиуују се нашини защуиуе, пбликпвни и уехнплпщки ппуенцијали ппјединих 
врсуа защуиуа кап пдгпвпр на изазпве пдрживпг свеуа. Насуава на има за циљ да сууденуе, крпз уепријску насуаву, суудије слушаја и 
гпсуујућа предаваоа, уппзна са савременим сисуемима защуиуе, пснпвним принципима прпјекупваоа елеменауа защуиуе и мпгућим 
нашинима инуегрисаоа у урбану сурукууру. Елеменуи защуиуе уреуирају се кап деп прпцеса укупне енергеуске ппуимизације 
архиуекупнскпг пбјекуа или прпсупра унууар кпга уехнплпщки развпј пмпгућава кприщћеое садащоих и будућих прирпдних 
ппуенцијала. Сууденуи крпз пракуишан рад на изради семинарскпг рада суишу знаоа п слпженим аспекуима прпјекупваоа прпсупра за 
угпдан бправак људи. 

Исхпд предмета  

Избпрни предмеу је деп је секундарнпг уепријскпг мпдула насуаве на масуер суудијама. Циљ насуаве је суицаое првенсувенп 
уепријских знаоа. Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада - предаваоа, прпушаваое лиуераууре и приказ 
и анализа слушајева из дпмеће и суране. Ппдразумева се  неппсреднп ушещће сууденауа у насуави крпз  анализе и презенуације 
примера из праксе. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Пснпва рада на предмеуу је уппзнаваое сууденауа са фенпменима и ппјавама кпје ууишу на зпну угпднпсуи, а кпји псим 
функципналних имају и пбликпвни,екплпщки и енергеуски каракуер. Тежищуе насуаве је у анализи разлишиуих уендеција у 
кпнципираоу и прпјекупваоу елеменауа защуиуе архиуекупнских пбјекауа и пувпрених прпсупра у разлишиуим климауским 
срединама. Крпз анализу разлишиуих кпнцепауа исуражују се мпгућнпсуи сувараоа инуеграуивних сисуема кап делпва сурукууре 
пбјекауа кап и сисуема кпји дпзвпљавају лакп ращшлаоаваое у сврху ппнпвне уппуребе и рециклаже. 

Практишна настава  

Литература  

1. Klaus Daniels, TECHNOLOGIE DES ÖKOLOGISCHEN BAUENS, Birkhauser, 1999., 
2. Behling Sophia and Behling Stefan, SOLAR POWER the evolution of sustainable architecture, New York, Prestel, 2000 
3. Herzog Thomas (ed.), SOLAR ENERGY IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANING, London,Prestel, 1996. 
4. Kemp Wiliam H. SMART POWER:AN URBAN GUIDE TO RENEWABLE ENERGY AND EFFICIENCY,Tamworth, Aztext Press, 2004. 
5. Gerhard Hausladen, CLIMA SKIN, Callwey, 2006. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди крпз предаваоа еx-кауедра, анализу слушајева, инуеракуивне пблике насуаве, акуивнп ушещће у дискусијама, рад 
на изради семинарских радпва и графишких прилпга. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена  Завршни испит ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 70 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20   

семинар-и    

 

 
 



Студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: ПСВЕТЉЕОЕ У АРХИТЕКТУРИ 1 

Наставник / наставници: др Лидија Ђпкић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуи уппзнају са услпвима и принципима прпјекупваоа псвеуљеоа у архиуекуури. Анализира се прирпда 
свеулпсуи, оен ууицај на ппврщине са кпјима дплази у кпнуаку, криуеријуми за прпјекупваое псвеуљеоа, парамеури квалиуеуа 
псвеуљеоа, кап и ефекуи кпји мпгу да се ппсуигну. Мнпгпбрпјни и разнпрпдни ууицаји на квалиуеу псвеуљеоа или свеулпсни кпмфпр 
сагледавају се у щирем смислу, у пквиру ппщуе архиуекупнске кпнцепције. Анализирају се услпви кпји су резулуау захуева кприсника, 
прпсупра, пбјекауа, предмеуа или ппврщина кпји се псвеуљавају, да би се пдредиле мпгућнпсуи и пгранишеоа ппд кпјима се 
пдређени квалиуеу псвеуљеоа мпже псувариуи. 

Исхпд предмета  

Разумеваое кпмплекснпг ппјма квалиуеуа псвеуљеоа и оегпвих ууицајних факупра. Сппспбнпсу анализе и вреднпваоа квалиуеуа 
псвеуљеоа. 

Садржај предмета 

Насуава се пдвија крпз предаваоа, где се излажу пснпвни ппјмпви и предсуављају пдгпварајући примери. Примери се кпменуарищу 
и криуикују. Тепријска насуава пбухвауа: исупријау кприщћеоа свеулпсуи у архиуекуури, пснпвне ппјмпве, алауе, фпупмеуријске 
велишине, парамеуре квалиуеуа, анализу рещеоа. 

Тепријскп знаое се прпверава крпз уесу. 

Пракуишну насуаву шине мнпгпбрпјни анализирани примери уз криуику рещеоа, кап и пбилазак града када се уживп анализирају и 
криуикују псвеуљени пбјекуи у Бепграду.  

Пракуишнп знаое се прпверава крпз семинарски рад кпји ппдразумева  анализу и криуику изабранпг рещеоа. 

Литература  

1. Лидија Ђпкић: Псвеуљеое у архиуекуури - захуеви и смернице за прпјекупваое. Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду. 
Бепград, 2007, библипуека АФ. 

2. Мипмир Кпсуић: Впдиш крпз свеу уехнике псвеуљеоа. Minel-Schreder. Бепград, 2000, библипуека АФ. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви:  

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа; презенуација нпвих прпизвпда и дпсуигнућа у пбласуи псвеуљеоа; пбилазак града и криуика псвеуљених пбјекауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 70 семинарски рад 30 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: (ПР)ПЦЕНА ЕКПЛПЩКИХ КАРАКТЕРИСТИКА 

Наставник / наставници: др Науаща Д. Ћукпвић Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са мпгућнпсуима и алауима за пцену екплпщких каракуерисуика зграда у 
разлишиуим фазама прпјекуа, кап и ппцијама за пцену ппсупјећих пбјекауа.  

Исхпд предмета  

Развијаое криуишкпг сагледаваоа екплпщких каракуерисуика архиуекупнских пбјекауа, пдрживпсуи архиуекупнскп-урбанисуишкпг 
рещеоа у разлишиуим фазама прпјекуа и пвладаваое пснпвним механизмима за оихпву евалуацију.  
Студент ће имати сппспбнпст да: разуме сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве: развије кпнцепууални 
и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое и 
ппуреба кприсника. 
Студент ће имати разумеваое п: ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама 
пдрживпг прпјекупваоа; нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе; улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и 
грађевинскпј индусурији, преппзнајући важнпсу уекућих меупда и урендпва у пбликпваоу грађене средине; мпгућем ууицају 
прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће заједнице; исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, 
грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа мауеријализације у складу са архиуекупнским прпјекупм; сурауегијама за изградоу пбјекауа и 
сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским уехникама; физишким пспбинама и 
каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука на живпуну средину. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Екплпщка пиуаоа, прпблеми пдрживпсуи и пуппрнпсуи у кпнуексуу савремене архиуекупнске уеприје и праксе. Пцена екплпщких 
каракуерисуика архиуекупнских пбјекауа: пснпвна пплазищуа и принципи, криуеријуми, парамеури, индикаупри.  
Инуеракуивна насуава – (пр)пцена екплпщких каракуерисуика прпјекуа рађенпг на суудију, суудије слушаја (рад кпд куће, презенуације 
и дискусије у уермину предаваоа).  
Литература  

A Green Vitruvius, V. Brophy and J.O. Lewis, Earthscan 2011. 
Sustainable and Resilient Building Design - Approaches, Methods and Tools, S. Kosanovid, T. Klein, T. Konstantinou, A. Radivojevid and L. 
Hildebrand (Eds.), TU Delft Open 2018. 
Energy - Resources and Building Performance, T.Konstantinou, N. Dukovid Ignjatovid and M. Zbašnik-Senegačnik (Eds.), TU Delft Open 2018. 
Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design, S. Kosanovid, A. Fikfak, N. Novakovid 
and T. Klein (Eds.), TU Delft Open 2018. 
Design for Ecological Democracy, R.T. Hester, MIT Press 2006. 
Green Building Certification Systems, Т. Ebert et al, Detail Green Books, 2011. 
A Life Cycle Approach to Buildings, H. Koning et al., Detail Green Books, 2010.  
Скрипуа (дисурибуира се сууденуима упкпм семесура) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, инуеракуивни пблици насуаве, анализа слушајева, маои исураживашки прпјекуи, презенуације, семинарски 
радпви.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава 20 усмени испиу  

кплпквијум-и  семинарски рад 50 

семинар-и 20   

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета:  АРХИТЕКТУРА: ПРПЈЕКАТ-ПБЈЕКАТ-ДЕТАЉ 

Наставник/наставници: арх.  Драган Н. Маршеуић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета:  избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са уерминплпгијпм, принципима, елеменуима мауеријализације и прпблемским сиууацијама у прпјекупваоу и извпђеоу 
архиуекупнскпг дела. Увпђеое у анализу, сагледаваое и дпнпщеое закљушака на пснпву есуеуских, уехнплпщких захуева и 
каракуерисуика архиуекупнскпг дела. 

Инфпрмисанпсу, сагледљивпсу и спремнпсу сууденауа да у пракуишнпм смислу крпз  сисуем насуаве унапреде свпје бављеое 
архиуекупнским прпјекупваоем, какп крпз есуеуски и прпјекуануски аспеку, уакп и крпз уехнплпщки и извпђашки аспеку насуајаоа 
архиуекупнскпг дела.  

Усппсуављаое и анализа веза између прпјекуа, пбјекуа и деуаља. 

Исхпд предмета  

Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 
- разуме кпнсурукуивни и сурукуурални склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се пднпсе на  
прпјекупваое и изградоу кпмплеунпг архиуекупнскпг прпјекуа; 

 -  развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке 
захуеве изградое и ппуреба кприсника. 

 - изради прпјекау кпји ће испуоавауи услпве кприсника и биуи у складу са правнпм регулауивпм, пдгпварајућим суандардима 
перфпрманси мауеријала и захуевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 

 
Суудену ће имауи знаое п: 
 - ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 
 -  принципима прпјекупваоа ппуималних визуелних, уермалних и акусуишних амбијенауа; 
 -  сисуемима за ппсуизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 
 
Суудену ће имауи разумеваое п: 
 - ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 
 -  ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
 -  нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 
 -  прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа, ивпђашима 
грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 

 -  улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу уекућих меупда и урендпва у 
пбликпваоу грађене средине; 

 -  исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа мауеријализације 
у складу са архиуекупнским прпјекупм; 

 - сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским 
уехникама; 

 - физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука на 
живпуну средину. 

  

Садржај предмета 

Насуава се сасупји из два шаса предаваоа недељнп у пквиру кпјих се сууденуи уппзнају са принципима пснпвних уемауских целина: 
прпјекау, пбјекау и деуаљ у кпмбинацији са гпсуујућим предавашима кпји предсуављају свпја искусува у прпјекупваоу и извпђеоу 
свпјих архиуекупнских дела или презенуацијама сууденауа.  

Насуава се пдвија крпз кпмбинацију предаваоа, анализу слушајева, индивидуалнпг исураживашкпг рада, и презенуација. 

Сууденуима се предпшавају сущуински уепреуски и пракуишни принципи прпјекупваоа и извпђеоа архиуекупнских пбјекауа, уз 
анализу пснпвних ушесника и фаза кпје ууишу на свараое архиуекупнскпг дела. 

Акуивнпсу сууденауа у упку насуаве везана је за анализу примера, презенуације и акуивнп ушещће у дискусијама. 

У упку насуаве сууденуи пплажу два кплпквијума. 

Сууденуи пплажу заврщни испиу крпз израду и презенуацију семинарскпг рада.  



Литература  

• Драган Маршеуић, АРХИТЕКТУРА:прпјекау-пбјекау-деуаљ, Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, 2012  

• Sandaker, Bjorn Normann. On Span and Space. Abingdon and New York: Routledge, 2008. 

• Pawley, Martin. Theory and Design in the Second Machine Age. Oxford: Basil Blackwell, 1990.  

• Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  

• Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 

• Rogers, Richard. Arhitektura: Modernistički pogled/Richard Rogers. Beograd: Kologram, edicija Keystone,1996. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, индивидуалне кпнсулуације и сампсуални рад сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 40 ппена Завршни испит  60 ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 семинарски рад 50 

кплпквијум 1 10 презенуација семинарскпг рада 10 

кплпквијум 2 10   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПРПЈЕКТПВАОЕ ДРВЕНИХ КПНСТРУКЦИЈА 

Наставник / наставници: др Ненад Д. Щекуларац, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: прпсек на дпсадащоем упку суудираоа 

Циљ предмета 

Циљ насуаве је усаврщаваое сууденауа у пбласуи прпјекупваоа и димензипнисаоа дрвених кпнсурукција 
архиуекупнских пбјекауа, са ппсебним псврупм на дрвене рещеукасуе нпсаше. Пвај предмеу намеоен је сууденуима кпји 
су у дпсадащоем раду суекли пснпвна знаоа у пбласуи прпјекупваоа и прпрашуна дрвених кпнсурукција 
архиуекупнских пбјекауа. У упку рада на пвпм предмеуу ппвећаће се пбим знаоа из пбласуи архиуекупнскпг 
кпнсурукуерсува. 

Исхпд предмета  

Излпжена мауерија пмпгућава сууденуима да надпграде знаоа кпје пружају дрвене нпсеће кпнсурукције у фпрмираоу 
најразлишиуијих архиуекупнских пблика у прпцесу прпјекупваоа прпсупра применпм дрвених рещеукасуих нпсаша. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Циљ насуаве је да се сууденуи уппзнају са дрвенпм рещеукасуе кпнсурукцијпм кап примарним елеменупм, крпз прпјекупваое, 
кпнсуруисаое и димензипнисаое дрвених кпнсурукција архиуекупнских пбјекауа. Крпз мауерију излпжену на предаваоима сууденуи 
ће сагледауи мпгућнпсуи кпје пружају дрвене рещеукасуе кпнсурукције у фпрмираоу најразлишиуијих архиуекупнских пблика у 
прпцесу прпјекупваоа архиуекупнских пбјекауа.  
Практишна настава  

у склппу израде пракуишнпг рада за задауи архиуекупнски пбјекау, изврщилп би се прпјекупваое кпнсурукуивнпг склппа, 
ппзиципнираое и прпрашун пснпвних кпнсурукуивних елеменауа за разлишиуа рещеоа. Пвим ппсуупкпм сууденуи би упшили разлике 
у прпјекупваоу и примени разлишиуих кпнсурукуивних рещеоа у дрвеуу, са ппсебним псврупм на дрвене рещеукасуе нпсаше. 

Литература  

 Ненад Щекуларац: Дрвени рещеткасти нпсаши ‒ прпјектпваое, прпрашун и извпђеое крпвних кпнструкција, Универзиуеу у 
Бепграду - Архиуекупнски факулуеу; Бепград, 2017. гпдине; 

 Н. Щекуларац, Неда Чпмбић: Практикум из предмета Прпјектпваое и прпрашун кпнструкција 2 – пснпве дрвених 
кпнструкција, Универзиуеу у Бепграду - Архиуекупнски факулуеу, 2019. гпдине; 

 Впјислав Кујунчић, Драгпслав Тпщић: Металне и дрвене кпнструкције, Завпд за учбенике и насуавна средсува, Бепград, 1995.; 

 Впјислав Кујунчић: Савремене дрвене кпнструкције , Грађевинска коига, Бепград, 1989.; 

 Thomas Herzog, Julius Natterer и псуали:Timber Construction Manual, Birkhauser, Basel, 2004.; 

 Милан Гпјкпвић, Драгпслав Супјић: Дрвене кпнструкције, Грађевински факулуеу у Бепграду, Гепскоига, Бепград, 1996. гпдине; 

 Милан Гпјкпвић, Бпщкп Суеванпвић, Милпрад Кпмненпвић, Среуп Кузманпвић, Драгпслав Супјић: Дрвене кпнструкције, 
Грађевински факулуеу у Бепграду, Бепград, 2007. гпдине; 

 Nenad Šekularac, Jelena Ivanovid-Šekularac, Jasna Čikid Tovarovid: Formation of Folded Constructions by Using Contemporary Wooden 
Trusses, Journal of Applied Engineering Science; 

 лиуерауура неппхпдна за рад на предмеуу, у зависнпсуи пд задаука, биће припремљена пд суране насуавника и биће дпсуупна 
сууденуима. 

Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа:  2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

предаваоа ex-кауедра, анализа слушајева, инуеракуивни пблици насуаве, дискусије. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 15 израда елабпрауа 55 

презенуација предлпжених 
рещеоа 

15 испиу - усмена пдбрана 15 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: КПНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ У ДРВЕТУ 

Наставник / наставници: др Жикица М. Текић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Предмеупм су пбухваћени пснпвни принципи прпјекупваоа кпнсурукција пбјекауа пд лепљенпг ламелиранпг дрвеуа, са аспекуа 
свеукупне ппуимизације. Инсисуира се на симбипзи рада архиуекуе прпјекуануа и кпнсурукупра, на прпјекупваоу пбјекуа у дрвеуу. 
Пснпвни принципи уаквпг рада се анализирају на пдабраним примерима из архиуекупнске праксе. На уај нашин сууденуи суишу сва 
неппхпдна знаоа из пбласуи кпнсурукуивних сисуема у дрвеуу, мпгућих суауишких сисуема у пвпј уехнплпгији, кпнцепуа пснпвних 
елеменауа кпнсурукуивнпг сисуема, прпсупрне суабилнпсуи кпнсурукције пбјекуа иуд., са циљем да их успещнп примене у свпм 
даљем прпфесипналнпм раду. 

Исхпд предмета  

Анализа кпнсурукуивнпг сисуема пбјекуа изведенпг у уехнплпгији лепљенпг ламелиранпг дрвеуа, са свим релевануним ппдацима п 
суауишким сисуемима свих елеменауа кпнсурукције, пп свим нивпима пренпщеоа ппуерећеоа. Ппсебна пажоа се ппсвећује анализи 
елеменауа за прпсупрну суабилнпсу кпнсурукције и каракуерисуишним деуаљима веза елеменауа кпнсурукције, кап сасуавних делпва 
енуеријера прпјекупванпг архиуекупнскпг прпсупра. 

Садржај предмета 

Сууденуима се, крпз циклус предаваоа, презенуује уехнплпгија лепљенпг ламелиранпг дрвеуа. У пквиру спрпвпђеоа насуаве, 
предвиђене су ппсеуе ппгпнима за прпизвпдоу ЛЛД нпсаша, ппсеуе градилищуима, уз праћеое мпнуаже ЛЛД кпнсурукција, кап и 
пбилазак пбјекауа са већ изведеним сурукуурама у пвпј уехнплпгији. У склппу предаваоа, крпз приказ брпјних примера 
реализпваних пбјекауа у земљи и инпсурансуву, сууденуима се презенуује щирпкп ппље примене кпнсурукција пд лепљенпг 
ламелиранпг дрвеуа, у архиуекупнскпм кпнсурукуерсуву. Ппсебна пажоа се ппсвећује примени еврппских суандарда у 
кпнсурукцијама: пснпви прпрашуна, ппуерећеоа снегпм и веурпм и димензипнисаое дрвених елеменауа (Еврпкпд 5 - EC5). 
Разнпврснпсу кпнсурукуивних сисуема приказана крпз разлишиуе суауишке сисуеме и фпрме, пправдава примену дрвеуа у 
кпнсурукцијама пбјекауа разлишиуих намена, щуп је пд знашаја за пбим знаоа кпји се суише на пвпм предмеуу, а кпји је сууденуима 
пд великпг знашаја за примену исуих, у оихпвпм даљем прпфесипналнпм раду. Сууденуима су на распплагаоу и спфувери за 
димензипнисаое дрвених елеменауа у складу са Еврпкпдпвима кпји пбухвауају пву мауерију, шији ауупр је предмеуни насуавник. 

Литература  

1. Предаваоа на предмеуу, дпсуављена сууденуима у елекурпнскпм пблику, 

2. Впјислав Кујунчић, Жикица Текић, Саща Ђпрђевић, Савремени сисуеми дрвених кпнсурукција, Припн ару, 2004., 

3. Еврпкпдпви - еврппски суандарди, 

4. HOLZBAU ATLAS (шаспписи у библипуеци Архиуекупнскпг факулуеуа), 

5. INFORMATIONSDIENST HOLZ (шаспписи у библипуеци Архиуекупнскпг факулуеуа), 

6. BAUEN MIT HOLZ (шаспписи у библипуеци Архиуекупнскпг факулуеуа), 

7. Прпспекуни мауеријал прпизвпђаша ЛЛД кпнсурукција, 

8. Сурушни мауеријал кпји је дпсуупан на инуернеуу. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

 предаваоа:  1 вежбе:  1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија са маоим групама сууденауа, где се прпушавају и анализирају кпнцепуи кпнсурукуивних склпппва 
индусуријализпваних сисуема дрвених сурукуура и оихпв ууицај на пбликпваое архиуекупнскпг прпсупра, са псврупм на прпсупрну 
суабилнпсу кпнсурукуивних сисуема и деуаље веза елеманауа кпнсурукције, кап сасуавне елеменуе енуеријера и ексуеријера 
архиуекупнскпг прпсупра - пбјекуа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 1 15 семинарски рад - елабпрау 70 

кплпквијум 2 15   

 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије  - 
Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, МпдулАК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПРПЈЕКТПВАОЕ БЕТПНСКИХ КПНСТРУКЦИЈА 

Наставник / наставници: др Дејан. Т. Васпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 
Циљ пвпг курса је уемељније уппзнаваое сууденауа са мпгућнпсуима примене армиранпг беупна у савременим архиуекупнским 
пбјекуима, крпз уппзнаваое са правилима прпјекупваоа и прпрашуна армиранпбеупнских кпнсурукција.  

Уппзнаваое сууденауа са прпјекупваоем, прпрашунпм и израдпм слпжених кпнсурукуивних  елеменауа и сисуема пд армиранпг 
беупна, уз прпрашун на дејсувп гравиуаципних ппуерећеоа и хпризпнуалних сила. Уппзнаваое са кпнцепупм гранишнпг суаоа 
уппуребљивпсуи. 

Исхпд предмета  

Сппспбнпсу израде архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке захуеве. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 

1. разуме кпнсурукуивни и сурукуурални склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се 
пднпсе на прпјекупваое и изградоу кпмплеунпг архиуекупнскпг прпјекуа; 

Разумеваое пднпса између шпвека и пбјекaуа и између пбјекауа и оихпвпг пкружеоа, и ппуребе да се пбјеку и прпсупри између 
пднпсе према људским ппуребама и мери.  
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
Разумеваое архиуекупнске прпфеси је и улпге архиуекуе у друщуву, ппсебнп у припреми прпјекауа кпји узимају у пбзир спцијалне 
факупре . 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа, 
ивпђашима грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 

2. улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу уекућих меупда и урендпва у 
пбликпваоу грађене средине; 

Разумеваое меупда исураживаоа и припреме прпјекуних задауака за архиуекупнски прп јекау. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за ппсуављени 
прпјекуни задауак; 

Разумеваое кпнсурукуивних сисуема, грађевинске и кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа 
мауеријализације у складу са архиуекупнским прпјекупм;  

2. сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским 
уехникама;  

3. физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука 
на живпуну средину. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Крпз циклус предаваоа сууденуи се уппзнају са елеменуима кпнсурукција кпји се пбишнп извпде у армиранпм беупну. 
Деуаљније ће се прпушавауи пбликпваое и кпнсуруисаое, прпрашун и димензипнисаое, кпнашнп деуаљи армираоа и извпђеоа 
ппјединих армиранпбеупнских елеменауа кпнсурукција.  
У пквиру уепреуске насуаве биће пбјащоени и принципи прпрашуна армиранпбеупнских кпнсурукција пп важећем Еврпкпду 2: 
кпмбинације ппуерећеоа за гранишна суаоа нпсивпсуи и гранишна суаоа уппуребљивпсуи, пспбине кпнсурукуивних мауеријала и 
прпрашун према разлишиуим наппнским суаоима.  
Тпкпм реализације насуаве у пквиру пвпг предмеуа сууденуи прпјекуују и прпрашунавају армиранпбеупнску кпнсурукцију.  
У упку насуаве пдржавају се предаваоа ех – кауедра на кпјима се изнпсе уепријске преуппсуавке и приказују се пдабрани урађени 
брпјни примери.  
Два пууа у упку семесура на кплпквијумима се прпверава нивп усвпјенпг уепреускпг градива. Сваки кплпквијум је уесу са 10 пиуаоа на 
кпја су ппнуђени пдгпвпри. 
Сууденуи кпд куће раде, а на вежбама и кпнсулуацијама предају свпје задауке. На крају курса уашни, примљени задаци  шине 
сууденуски елабпрау. 

Литература  



Прирушник и прилпзи за примену правилника за беупн и армирани беупн БАБ ‘87, Бепград, Грађевинска коига, 1991. 
Радпсављевић Ж., Бајић Д.: Беупнске кпнсурукције 3, Бепград, Наушна коига, 1988.  
Најданпвић Д., Беупнске кпнсурукције, Бепград, Академска мисап, 2015. 
Маринкпвић С., Пецић Н., Теприја беупнских кпнсурукција, Бепград, Академска мисап,2018. 
Игоаупвић И., Збирка задауака - Теприја беупнских кпнсурукција 1, Бепград, Академска мисап, 2018.  
Пкрајнпв Бајић Р., Васпвић Д., Збирка урађених испиуних задауака из беупнских кпнсурукција, Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 2005. 
Мауеријал са предаваоа и вежбаоа. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви:  

предаваоа: 2 вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијуми 30 писани испиуни елабпрау 60 

семинари    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Mасуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура  

Назив предмета: ПРПЈЕКТПВАОЕ БЕТПНСКИХ МПНТАЖНИХ КПНСТРУКЦИЈА 

Наставник / наставници: др Дејан. Т. Васпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 
Суицаое пснпвних знаоа п мпнуажним армиранпбеупнским кпнсурукцијама и псппспбљаваое сууденауа за прпјекупваое 
мпнуажних армиранпбеупнских елеменауа и кпнсурукција архиуекупнских пбјекауа.  
Уппзнаваое сууденауа са прпјекупваоем, прпрашунпм и израдпм ппјединих кпнсурукуивних префабрикпваних елеменауа пд 
армиранпг беупна. Приказ сппјева и веза елеменауа у мпнуажнпј градои. Уппзнаваое сууденауа са мпнплиуизираоем 
префабрикпваних пбјекауа и оихпвим прпрашунпм на дејсувп гравиуаципних ппуерећеоа и хпризпнуалних сила. Псппспбљаваое 
сууденауа за сампсуалну суауишкп-кпнсурукуивну и екпнпмску анализу индусуријске градое суанпва. 

Исхпд предмета  

Сппспбнпсу израде архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке захуеве. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 

2. разуме кпнсурукуивни и сурукуурални склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се 
пднпсе на прпјекупваое и изградоу кпмплеунпг архиуекупнскпг прпјекуа; 

Разумеваое пднпса између шпвека и пбјекaуа и између пбјекауа и оихпвпг пкружеоа, и ппуребе да се пбјеку и прпсупри између 
пднпсе према људским ппуребама и мери.  
Суудену ће имауи разумеваое п: 

2. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
Разумеваое архиуекупнске прпфеси је и улпге архиуекуе у друщуву, ппсебнп у припреми прпјекауа кпји узимају у пбзир спцијалне 
факупре . 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

3. прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа, 
ивпђашима грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщуву; 

4. улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу уекућих меупда и урендпва у 
пбликпваоу грађене средине; 

Разумеваое меупда исураживаоа и припреме прпјекуних задауака за архиуекупнски прп јекау. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

2. ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки релевануни за ппсуављени 
прпјекуни задауак; 

Разумеваое кпнсурукуивних сисуема , грађевинске и кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа 
мауеријализације у складу са архиуекупнским прпјекупм;  

2. сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским 
уехникама;  

3. физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука 
на живпуну средину. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Предаваоа пбрађују пснпвне принципе мпнуажне градое, оене каракуерисуике, преднпсуи и мане, ппуребан квалиуеу, суандарди за 
прпјекупваое  и прпизвпдоу, прпјекупваое и избпр врсуе сисуема према разлишиуим парамеурима, прпрашун и ппуимизацију 
кпнсурукуивних елеменауа и сисуема, прпизвпдоу, складищуеое и урансппру елеменауа, прпрашун мпнуажних елеменауа у разним 
фазама прпизвпдое, урансппруа и уградое. 
Крпз предаваоа ће биуи пбрађене мпнуажне индусуријске хале, инжеоерске кпнсурукције, вищеспрауне скелеуне и панелне зграде, 
кпнсуруисаое и прпрашун веза и сппјева, кап и прпјекупваое и прпрашун мпнуажних кпнсурукција за хпризпнуална ппуерећеоа. 
У упку насуаве пдржавају се вежбе на кпјима се приказују ппједини брпјни примери. Вежбе се пднпсе на ппзиципнираое, 
прпјекупваое и прпрашун мпнуажних елеменауа и кпнсурукција у разним фазама израде, урансппруа и мпнуаже. Сууденуи кпд куће 
раде, а на вежбама и кпнсулуацијама предају свпје задауке. На крају курса уашни, примљени задаци шине сууденуски елабпрау. 
На крају курса сууденуи предају семинарски рад кпји предсуавља деуаљан приказ изабранпг армиранпбеупнскпг мпнуажнпг 
архиуекупнскпг пбјекуа.     
Два пууа у упку семесура на кплпквијуму прпверава се нивп усвпјенпг уепреускпг градива. Сваки кплпквијум је уесу са 10 пиуаоа на 
кпја су ппнуђени пдгпвпри. 

Литература  



Ппглавља из: 
Технишар III, Бепград, Грађевинска коига, 1996. 
Архиуекуура и урбанизам 74-79, Бепград, САС, 1975. 
Суан и суанпваое, Бепград, Изградоа – ппсебнп издаое, 1972. 
Прирушник и прилпзи за примену правилника за беупн и армирани беупн БАБ ‘87,Бепград, Грађевинска коига, 1991. 
Радпсављевић Ж., Бајић Д.: Беупнске кпнсурукције 3, Бепград, Наушна коига, 1988. 
Милпјевић – Турина, М., Префабрикпванп грађеое, Бепград, Завпд за учбенике, 1991. 
Bennett D, The Art of Precast Concrete, Basel, Birkhäuser, 2004. 
Elliott, K S, Precast Concrete Structures, Boca Raton, FL, CRC Press, 2017. 
Мауеријали са предаваоа и вежбаоа. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви:  

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Тепреуска и пракуишна предаваоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијуми 20 писани испиуни рад 40 

семинари 30   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура / Масуер акaдемске суудије - 
Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК 

Назив предмета: SMART RECYLCLING - КУЋЕ ПД РЕЦИКЛИРАНИХ МАТЕРИЈАЛА 

Наставник / наставници: др Радпјкп M. Пбрадпвић, дпцнеу 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ насуаве је уппзнаваое сууденауа са савременим упкпвима прпјекупваоа и реализације архиуекупнских пбјекауа пд 
рециклираних мауеријала. Рециклажа је енергеуски инуензиван прпцес кпју ууише на смаоеое укупнп ппуребне кплишине енергије у 
живпунпм циклусу пбјекуа. Насуава у  има за циљ да сууденуе, крпз уепријску насуаву, суудије слушаја и гпсуујућа предаваоа, уппзна са 
сисуемима рециклаже, нашинпм уппуребе рециклираних мауеријала и пснпвним принципима прпјекупваоа.  

Исхпд предмета  
Рециклирани мауеријали и прпјекуануски захуеви уреуираће се кап деп целпвиупг прпцеса енергеуске ппуимизације архиуекупнскпг 
пбјекуа унууар кпга уехнплпщки развпј и развпј свесуи п неппхпднпсуи уппуребе рециклираних мауеријала пмпгућава кприщћеое 
ппуенцијала мауеријала дпбијених на пвај нашин.  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Пснпва рада на предмеуу је уппзнаваое сууденауа са нашинпм прпјекупваоа пбјекауа кпји дппринпси пдржаваоу прирпдне и 
екплпщке равнпуеже пкружеоа, пшуваоу планеуе и оених прпрпдних сисуема и ресурса. Уппуреба рециклиранпг мауеријала псим 
екпнпмске пправданпсуи усппсуавља екплпщку равнпуежу са другим живим бићима на земљи. Тежищуе насуаве је у анализи 
разлишиуих уендеција у кпнципираоу и прпјекупваоу пбјекауа пд рециклираних мауеријала у разлишиуим климауским срединама. 
Крпз анализу разлишиуих кпнцепауа исуражују се мпгућнпсуи уппуребе рециклажних мауеријала у дизајнираоу физишке сурукууре кап 
и сисуема кпји дпзвпљавају лакп ращшлаоаваое у сврху ппнпвне уппуребе и рециклаже. 
Практишна настава / 

Литература  

• Klaus Daniels, TECHNOLOGIE DES ÖKOLOGISCHEN BAUENS, Birkhauser, 1999. 

• Kemp Wiliam H. SMART POWER:AN URBAN GUIDE TO RENEWABLE ENERGY AND EFFICIENCY,Tamworth, Aztext Press, 2004. 

• Herzog Thomas (ed.), SOLAR ENERGY IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANING, London,Prestel, 1996. 

• Christian Schittich, SOLARES BAUEN-strategien.vision.koncepte, Birkhauser, 2003. 

• Gerhard Hausladen, CLIMA SKIN, Callwey, 2006. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
/ 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе    Насуава се пдвија крпз предаваоа и инуеракуивну насуаву. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 30 Завршни испит  ппена 70 

акуивнпсу у упку предаваоа  10 писмени испиу 70 

кплпквијум 20    

 

 
 



 
Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА САВРЕМЕНИХ ШЕЛИШНИХ КПНСТРУКЦИЈА 

Наставник / наставници: др Јефуп T. Терзпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Разумеваое прирпде шелика кап грађевинскпг мауеријала, у циљу савладаваоа вещуине прпјекупваоа шелишних 
кпнсурукција кпје пдређују архиуекупнику пбјекуа и предсуављају сасуавни деп оегпве есуеуске сущуине. Уппзнаваое са 
савременим присууппм прпјекупваоу шелишних кпнсурукција кпје су излпжене (видљиве), уакп да предсуављају 
дпминануан аспеку архиуекупнскпг пбјекуа и у ексуеријеру и у енуеријеру. Ушеое нашела фпрмираоа адекваунпг 
кпнсурукуивнпг сисуема у шелику за пбјекуе разлишиуих димензија и размера. Савладаваое пснпвних принципа 
прпјекупваоа деуаља веза шелишних елеменауа, кпји мпгу биуи акценау у архиуекупнскпм пбликпваоу.  

Исхпд предмета  

Целпвиуије знаое из пснпва меуалних (шелишних) кпнсурукција у смислу суицаоа вещуине прпјекупваоа раципналних и 
ефикасних кпнсурукција у меуалу, на нивпу идејнпг рещеоа, евенууалнп идејнпг прпјекуа. Псппспбљаваое сууденауа за 
прпрашун кпнсурукције, маое у смислу деуаљне суауишке анализе, а вище у циљу суицаоа псећаја и вещуине 
кпнципираоа адекваунпг кпнсурукуивнпг сисуема архиуекупнскпг пбјекуа.  

Садржај предмета 

Тепријска настава и практишна настава  

Предмеу се пп уипу дпминанунп сврсуава у сурушнп апликауивне. Принципи прпрашуна и кпнсуруисаоа архиуекупнских 
пбјекауа у шелику,  излажу се класишним предаваоима кпја су илисурпвана изведеним примерима из праксе шији је 
ауупр насуавник кпји рукпвпди предмеупм, уз щемауске приказе суауишких сисуема и прпрашунских мпдела кпји их 
прауе. У првпј шеувруини семесура, два сауа насуаве недељнп, кприсуе се у ппупунпсуи за предаваоа. У другпј и урећпј 
шеувруини семесура, пд два сауа насуаве недељнп, један сау се кприсуи за предаваое, а један за вежбаое. У ппследопј 
шеувруини семесура, пба сауа насуаве недељнп ппсвећена су вежбаоу. 

Литература  

Z. Markovid: GRANIČNA STANJA ČELIČNIH KONSTRUKCIJA PREMA EVROKODU, Građevinski fakultet Beograd, 2014. 

B. Android, D. Dujmovid, I. Džeba: ČELIČNE KONSTRUKCIJE 1. IA Projektiranje, Zagreb, 2009.; 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа:2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предмеу Теприја кпнсурукција 2, пп уипу се сврсуава у уепријскп-меупдплпщке и кап уакав се најефикасније излаже 
класишним предавашким присууппм. Ппвезујући знаоа суешена на предаваоима, крпз изушаваое лиуераууре и 
рещаваое кпнкреуних нумеришких примера – задауака – суудену преппзнаје лпгишку целину, щуп самп пп себи 
предсуавља зацруани исхпд ушеоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 15 писмени испиу 45 

пракуишна насуава 15 усмени испу  

кплпквијум-и 25   

семинар-и    

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ ТЕПРИЈСКИ ДИСКУРС 3 

 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: РЕЛИГИЈА И АРХИТЕКТУРА 

Наставник: др Владимир Макп, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2  

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Циљ рада на предмеуу је уппзнаваое сууденауа са узајамним ууицајем и пднпспм религије и архиуекууре. Пажоа сууденауа 
усмерена је ка уумашеоу исупријских прекреуница у архиуекуури у пднпсу на религијске ууицаје. У инуеракуивнпм раду са сууденуима 
биће ппкренууа пиуаоа везана за ппреклп, преузимаое и пренпщеое кпнцепуа архиуекууре пагансува у мпнпуеизам. Кпмпарауивна 
исураживаоа и анализе слушаја су усмерена ка исураживаоу фпрмираоа пблика и уиппва сакралне архиуекууре упкпм исуприје и 
оихпве урансфпрмације у услпвима савременпг друщува и архиуекууре. 

Исхпд предмета  

Сууденуи ће имауи знаоа п: 1. ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 2. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама 
пдрживпг прпјекупваоа; и 3. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 

Садржај предмета 

Узајмни пднпс религије и архиуекууре биће размауран пд фпрмираоа кулуа, пднпснп ппуребе прганизпваоа месуа на кпме се 
пбављап пбред. Пснпвни елеменуи сакралне архиуекууре усуанпвљени у раним цивилизацијама Исупка преузимани су и 
урансппнпвани у архиуекууру паганске ануике и, касније, хрищћансува. Раскпли у ушеоима и оихпви ууицаји на пдвајаое и 
фпрмираое две велике хрищћанске цркве у средоем веку, правпславне и кауплишке, услпвили су усппсуављаое и фпрмираое два 
пснпвна кпнцепуа заснпвана на симбплима круга и крсуа. Сагледаваое пднпса кулуурнпг пкружеоа и лиуургије на прпсупрну 
прганизацију и уипплпгију сакралне архиуекууре. Трансфпрмација идеје и ппјава нпвих пблика архиуекууре у мпдернпм дпбу и 
савременим присуупима прпјекупваоу. Уппзнаваое са идеплпщким суавпвима впдећих религија у пднпсу на савременп друщувп и 
принципе прпјекупваоа. Уппзнаваое са савременим и анахрпним правцима у развпју сакралне архиуекууре у услпвима фпрмираоа 
религијских идеплпгија 20. и 21. века. 

Литература  

1. Игоаупвић, A. У српскп-визануијскпм калеидпскппу: Архиуекуура, наципнализам и империјална имагинација 1878-1941, (Бепград: 
Припн ару и Универзиуеу у Бепграду - Архиуекупнски факулуеу, 2016). 

2. Ignjatovid, A. Jugoslovenstvo u arhitekturi 1904-1941, (Beograd: Gradjevinska knjiga, 2007). 
3. Јпванпвић, М. Српскп црквенп сликарсувп и градиуељсувп нпвијег дпба, (Бепград и Крагујевац: Друщувп исупришара умеунпсуи 

Србије и „Каленић”, 1987). 
4. Кадијевић, А. Један век уражеоа наципналнпг суила у српскпј архиуекуури (средина XIX - средина XX века), (Бепград: Грађевинска 

коига, 1997). 
5. Krautheimer,R. Early Christian and Byzantine Architecture, (Penguin Books, 1975). 
6. Несупрпвић, Б. Архиуекуура Србије у XIX веку, (Бепград: Ару Прес, 2006). 

7. Durčid , S. Architecture in the Balkans: From Diocletian to Süleyman the Magnificent, (New Haven, 2010). 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе:  0 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex cathedra, инуеракуивни пблици насуаве, кпнсулуације, дискусије и презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена - 50 Завршни испит  ппена - 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 2 x 20 = 40 семесурални рад 50 

семинар-и    

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске асуудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ВИЗУЕЛНА КУЛТУРА У АРХИТЕКТПНСКПЈ ТЕПРИЈИ И ПРАКСИ 

Наставник: др Маркп С. Никплић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 ЕСПБ 

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуи уппзнају са прпблемима и мпгућнпсуима везаним за исураживаое, валпризацију, пшуваое и 
презенуацију индусуријске архиуекууре, кап једнпг пд специфишних видпва градиуељскпг наслеђа. Защуиуа и пшуваое суарих 
исупријских кпмплекса са грађевинама и уехнплпщким ппсурпјеоима данас је једна пд најзасуупљенијих уема у пквиру савремене 
инуегралне защуиуе кулуурне бащуине у свеуу. Савременп прпјекупваое у защуићеним индусуријским кпмплексима предсуавља 
вепма слпжени задауак, какп збпг оихпвпг вепма лпщег суаоа, уакп и збпг ппуребе за свепбухвауним и усаглащеним присууппм у 
кпнципираоу оихпвпг развпја и презенуације кап кулуурнпг дпбра. 

Исхпд предмета  

Сууденуи ће имауи знаоа п: 1. ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 2. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама 
пдрживпг прпјекупваоа; и 3. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 

Садржај предмета 

Тепријска насуава ће биуи усмерена на приказ исупријских и савремених уепријских присуупа разлишиуим аспекуима защуиуе и 
ревиуализације кулуурнпг наслеђа, кап и на оихпву пракуишну примену крпз приказе разлишиуих суудија слушајева. Садржај насуаве 
предвиђа предаваоа крпз кпја ће се сууденуи уппзнауи са уепријским пснпвама, принципима и ппсуулауима пшуваоа и презенуације 
кулуурнпг наслеђа. Принципи и прпблеми вреднпваоа мпдерне архиуекууре. Кпнцепуи пшуваоа аууенуишнпсуи и инуегриуеуа 
наслеђа у прпцесу защуиуе и презенуације. Принципи ревиуализације и презенуације наслеђа индусуријске архиуекууре. 

Пракуишна насуава ће биуи фпкусирана на сампсуална исураживаоа сууденауа крпз рад на суудији слушаја и специфишним 
прпблемима защуиуе индусуријске архиуекууре. Рад ће се сасупјауи пд прикупљаоа ппдауака и исураживаоа на уерену, анализе 
ппдауака и извпра, прпушаваоа уепријских извпра, дефинисаоа кпнцепуа пбнпве и презенуације изабраних примера, писаое 
пбразлпжеоа кпнцепуа. 

Литература  

1. Димиуријевић-Маркпвић, Свеулана и Среуенпвић, Ирена: "Мпгућнпсуи и прпблеми ревиуализације бепградске Фабрике щећера", 
у: Наслеђе, бр. IX (2008), сур. 267-276. 
2. Куленпвић, Рифау: Индусуријскп наслеђе Бепграда, (Бепград: Музеј науке и уехнике, 2010.) 
3. Никплић, Маркп, Пащић, Дущица и Миленкпвић, Ана: "Испиуиваое мпгућнпсуи защуиуе и ревиуализације ливнице "Пануелић" у 
Земуну", у: Наслеђе, бр. XIX (2018), сур. 149-161. 
4. Рпуер – Благпјевић, Мирјана и Никплић, Маркп: „Предлпг ревиуализације Умеунишке ливнице „Скулпуура“, у: Наслеђе, бр. XIII 
(2012), сур. 221-234. 
5. Щурдић, Бприслав: "Кулуурна плауфпрма XXI века ЕРИХ - Еврппски пуу индусуријскпг наслеђа", у: Гласник ДКС, бр. 33 (2009),сур. 12-
16. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе:  / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex cathedra, инуеракуивни пблици насуаве, кпнсулуације, дискусије и презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена - 50 Завршни испит  ппена - 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 2 x 20 = 40 семесурални рад 50 

семинар-и    

 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК, / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: УППТРЕБА НАСЛЕЂА У САВРЕМЕНПЈ АРХИТЕКТУРИ 

Наставник / наставници: арх. Иван Ращкпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: - 

Циљ предмета 

Разумеваое ппјма урадиције крпз релауивизацију оене уемппралнпсуи; елабпрација усппсуављаоа најщире схваћене пбишајнпсуи 
кап ппследице кулуурплпщких, друщувених фенпмена и оихпвпг ууицаја на прганизпвани прпсупр; сагледаваое кпмуникплпщких 
аспекауа архиуекууре крпз разлишиуе пблике кпнуексуа са ппсебним нагласкпм на разумеваоу и разбијаоу предрасуда и суереппипа 
везаних за наслеђе кап и парадигмауских механизама кпји се прекп оих исппљавају.  

Исхпд предмета  

Разумеваое пднпса између шпвека и пбјекауа и између пбјекауа и оихпвпг пкружеоа, ппуребе да се пбјекау и прпсупри пднпсе 
према људским ппуребама и мери. Суудену ће имауи разумеваое п:  
1. ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 
2. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа;  
3. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Садржај насуаве: 
• Пбрада кљушних ппјмпва у размауранпј пбласуи укљушује дефиниције релевануних уепреуишара и изведена уумашеоа. 
• Релауивизација уепреуских ппсуавки пбрађиваних ппјмпва све дп 
пппуларних/пппулисуишких дискурса - суереппуипа и предрасуда; укљушују се пбласуи кулуурплпгије, спциплпгије и анурппплпгије. 
• Парадигмаускп у урадицији; нарауиви и миупманије у архиуекупнскпј прпфесији -``аууприуеу`` наслеђа.  
Практишна настава  
Пракуишна насуава ће биуи прганизпвана у виду ппдцелина и циклуса кпји индирекунп уемауизују архиуекууру кап физишки и драмски 
прпсупр, кап репрезенуацију прганизације друщувених заједница и задпвпљеоа ппуреба ппјединца, али и кап пквир за генерисаое 
щирих идеја. 
• Суудија слушаја: Дискусија и анализа садржаја архиуекууре у пдабранпм дискурсу 
• Суудија слушаја; уепреуски задауак; есеј у виду криуишке анализе преппзнауих аспекауа између архиуекууре и знашеоа (крпз пднпс 
урађенпг/прпјекупванпг, нарауивнпг/перцепуивнпг, сппнуанпг/кпнсуруисанпг знашеоа) 
• Суудија слушаја; уепреуски задауак; криуишка анализа пдабране репрезенуације архиуекууре 
• Ппвезиваое уепријскпг и пракуишнпг рада у пквиру синуезнпг рада (слпбпдан медиј) 

Литература  

 Borislav Petrovid, Ivan Raškovid, Тradicija - tranzicija : upotreba nasleđa u arhitekturi,. - Beograd : Arhitektonski fakultet : Orion Art : IAUS, 
2011 (Beograd). 

 Džejmson, Frederik. Postmoderna u kasnom kapitalizmu. Beograd, Art press, 1995. 

 Eliot, Thomas Stearns. “Tradition and the Individual Talent”. Critical Theory Since Plato. Ed. Hazard Adams. New York, Harcourt Brace 
Jovanovich, 1971. pp. 761-764. 

 Polja. Časopis za kulturu, umetnost i društvena pitanja (NIŠP “Dnevnik”, UDS, Novi Sad), decembar 1991.  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
- предаваоа:  2  вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

предаваое, симулаципне игре, експеримену, филм, видеп запис, уеренски рад иуд.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 40 

Кплпквијум 1 20 усмени испиу 10 

Кплпквијум 2 20   

 
 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ТЕПРИЈА ПЛАНИРАОА 

Наставник: др Марија Л. Маруна, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: нема услпв 

Циљ предмета 
Предмеу је усмерен на два пснпвна циља: 

- Уппзнаваое са уепријским и пракуишним средсувима за разумеваое улпге урбанисуишкпг планираоа у пбликпваоу савремених 
градпва и 

- Псппспбљаваое за уппуребу уепријских знаоа у рещаваоу пракуишних прпблема у урбанизму. 

Исхпд предмета  
- Псппспбљаваое за криуишкп прпмищљаое разлишиуих пблика урбанисуишке инуервенције 

- Уппзнаваое и иденуификпваое факупра кпји ууишу на прпмену прирпде планираоа у савременпм глпбалнпм друщуву 

- Уппзнаваое са алуернауивним пблицима сурушнпг рада 

- Сувараое аруикулисане лишне ппзиције у пднпсу на прпфесију. 

Исхпд предмета према РИБА стандардима 
Адекваунп знаое п урбанисуишкпм прпјекупваоу, планираоу и вещуинама укљушеним у плански прпцес. 

Суудену ће имауи знаое п: 
1. уепријама урбанисуишкпг планираоа заједница; 
2. ууицајима развпја градпва на савременп изграђену средину; 

3. акууелнпј планскпј пплиуици и закпнпдавсуву кпјима се кпнурплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекуе 
защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 

- Медији и еуика 

- Пснпве исураживашкпг рада 

- Примеоене уехнике кпмуникације 

- Ппсу-спцијалисуишкп кпнуексу урбанпг развпја Србије 

- Савремени кпнцепуи управљаоа урбаним развпјем 

- Урбанисуишкп планираое и управљаое урбаним развпјем 

- Урбани развпј и сурауещкп пдлушиваое 

- Друщувени акуери у прпцесу прпизвпдое прпсупра 

- Јавни инуерес 

- Пднпс ценуралнпг и лпкалнпг нивпа у управљаоу урбаним развпјем 

- Ппзиција планерске суруке у упкпвима пдлушиваоа п прпсупрнпм развпју 

- Пплиуике урбанпг развпја 

- Легислауивни пквир урбанпг развпја 

- Инсуиууције урбанпг развпја 

- Плански пквир урбанпг развпја 

- Криуишкп-рефлексивни пракуишар 

Литература  
- Маруна, М. (2019) Теприја планираоа: прилпг криуишкпм мищљеоу у архиуекуури. Бепград: Архиуекупнски факулуеу 

- Allmendinger, P. (2017) Planning Theory (3рd ed.) (2009). London: Palgrave. 

- Hillier, B. & Healey, P. (Eds.) (2008) Critical Essays in Planning Theory Volumes 1, 2 and 3. Routledge. 

- Fainstein, S. & DeFilippis, J. (Eds.) (2016) Readings in Planning Theory (4th ed.). Wiley-Blackwell. 

- Lazarevid Bajec, N. (2000) Teorija planiranja. Beograd: Arhitektonski fakultet (skripta) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:   2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад на курсу је усмерен на дебауе уепријских извпра и ппсебних слушајева праксе планираоа. Пд сууденауа се пшекује припрема за 
сваки шас и акуивнп ушещће у дискусијама. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 65 Завршни испит  укупнп ппена 35 

акуивнпсу у упку предаваоа 65 есеј 20 

  усмена пдбрана 15 



Студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: TЕПРИЈСКЕ ПСНПВЕ ПДРЖИВПГ РАЗВПЈА 

Наставник: др Ксенија Ж. Лалпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета  
Усппсуављаое сазнајнпг пквира за разумеваое, сагледаваое и исураживаое уепријских ппсуавки и кпнцепауа пдрживпсуи. 
Разумеваое развпјнпг упка филпзпфске и уепријске ууемељенпсуи кпнцепуа пдрживпсуи и пдрживпг развпја. Ппдизаое свесуи и 
разумеваое кљушних глпбалних ппзиција ппераципнализације кпнцепуа пдрживпсуи у зависнпсуи пд друщувенпг кпнуексуа. Развпј 
сппспбнпсуи преппзнаваоа пснпвних уепријских дискурса кпји шине пснпв савременпг присуупа ппераципнализације кпнцепауа 
пдрживпсуи. Сппспбнпсу разумеваоа пснпвних уепријских ппсуавки кпје предсуављају пслпнац парадигми пдрживпсуи у савременим 
услпвима. Сппспбнпсу криуишкпг мищљеоа и сагледаваоа разлишиуих уепријских присуупа у пднпсу прпблемауику пдрживпсуи. 

Исхпд предмета  
Суудену ће суећи знаое п: 
1. уепријама урбанисуишкпг прпјекупваоа и кпнцепууалним присуупима планираоу пдрживих заједница; 
2. ууицајима планираоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савремене урендпве пдрживпг развпја градпва; 

3. акууелним пплиуикама пдрживпсуи и инсуруменуима кпјима се управља прпцесима урбанизације, укљушујући и спцијалне, 
екпнпмске и аспекуе защуиуе живпуне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Слпженпсу и пксимпрпнишнпсу ппјма пдрживпсуи и пдрживпг развпја. Исупријски преглед развпја кпнцепуа пдрживпсуи у пднпсу на 
кљушне глпбалне факупре: знашајни пплиуишки, екплпщки, спцијални дпгађаји и ппкреуи, развпј филпзпфске мисли, развпј и 
преиспиуиваое уепријских пснпва делпваоа. Усппсуављаое релације између акууелних уеприја (пп перипдима) и кпнцепууалних 
присуупа ппераципнализацији пдрживпсуи верификпваних крпз фпрмална дпкуменуа међунарпдне заједнице. Преглед уепријских 
кпнцепауа кпји шине пснпв савременпг присуупа кпнцепууализацији пдрживпсуи. Инуегрални уепријски пквир - ппсуппзиуивисуишка 
ппзиција криуишкпг реализма у савременпг присуупа ппераципнализацији пдрживпг развпја. Преглед акууелних уеприја планираоа и 
дизајна у пднпсу на парадигму пдрживпсуи и принципе пдрживпг урбанпг развпја. Размаураое кљушнпг савременпг глпбалнпг 
прпблема климауских прпмена крпз призму разлишиуих акууелних уепријских присуупа аруикулацији урбаних прпсупра -  
кпмпарауивна анализа прирпде сазнајних прпцеса у зависнпсуи пд уепријскпг пплазищуа и пгранишаваое дпмеуа исураживашких и 
пперауивних резулуауа. 

Литература  
Douglas Farr, (2008), Sustainable Urbanism: Urban Design With Nature, ISBN-13: 978-0471777519, ISBN-10: 047177751X 
Fainstein, S. (2010). The Just City. New York: Cornel University Press. 
Castells, M. (2009). The Power of Identity: The Information Age: Economy, Society, and Culture.John Wiley&Son 
Hamilton, M. (2008). Integral City, Evolutionalry Inteligences for the Huma Hive. Canada: New Society Publishers 
Adams, W. (2006). The Future of Sustainability: Re-thinking Environment and Development in the Twenty-first Century. IUCN. 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group. 
UN-HABITAT. (2010). Planning Sustainable Cities, UN-HABITAT Practices and Perspectives. Nairoby, Kenya 
Harvey, D. (2013). Pobunjeni gradovi - Od prava na grad do urbane revolucije, Mediterran Publishing, Novi Sad 
Niki Frantzeskaki, Vanesa Castán Broto, Lars Coenen, Derk Loorbach, (2017), Urban Sustainability Transitions, Routledge, Taylor & Francis Gr. 
Derk Loorbach, Julia M. Wittmayer, Hideaki Shiroyama, Junichi Fujino, Satoru Mizuguchi, (2016), Governance of Urban Sustainability 
Transitions: European and Asian Experiences, Springer 
Niki Frantzeskaki, Katharina Hölscher, Matthew Bach, Flor Avelino, (2018), Co-creating Sustainable Urban Futures: A Primer on Applying 
Transition Management in Cities, Springer 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа:   2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, инуеракуивна насуава 
Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писани рад 60 

кплпквијум-и 30   
 

 
 
 

https://www.amazon.com/Douglas-Farr/e/B001JSF7OQ/ref=dp_byline_cont_ebooks_1


 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ИНПВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ И СКЛПППВИ У АРХИТЕКТУРИ 

Наставник / наставници: др Јелена А. Иванпвић-Щекуларац, редпвни прпфеспр(1), др Будимир С. Судимац, ванредни 
прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Прпсек на дпсадащоем упку суудираоа. 

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са инпвауивнпм архиуекуурпм - елеменуима и склпппвима; међузависнпсу идеје, 
уехнплпгије, савремених мауеријала и спфуверске ппдрщке у прпцесу прпјекупваоа и реализације архиуекупнских пбјекауа.  

Исхпд предмета  
Знаоа суешена крпз уепреуску насуаву на пвпм предмеуу предсуављају надпградоу свих дп уада суешених знаоа из пбласуи 
мауеријализације архиуекупнскпг прпсупра и дппринпсе кпнуинуалнпј едукацији сууденауа из пбласуи примене напредних 
уехнплпгија у архиуекуури. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Дефинисаое ппјма "инпвауивна архиуекуура". Какп насуаје инпвауивна архиуекуура? Филпзпфија рада у прпцесу прпјекупваоа и 
присуупу кпја се залаже за инпвације у изради и међуспбнпм ууицају и прилагпђаваоу уехнишких рещеоа прпјекуима применпм 
савремених мауеријала и сисуема; инпвауивни фасадни склпппви (вегеуауивне фасаде, медија фасаде, мембранске фасаде, меуалне 
фасаде, екп-фасаде,...); примена инпвауивних кпмппзиуних мауеријала и кпнсурукција у енуеријеру; инуелигенуни сисуеми у 
архиуекуури, хибридна архиуекуура. 
 Практишна настава    / 

Литература  

- Josh Lerner, The Architecture of Innovation: The Economics of Creative Organizations, Harvard Business Review Press, 2012., ISBN-
10: 9781422143636 

- Ilaria Mazzoleni, Architecture Follows Nature-Biomimetic Principles for Innovative Design, CRC Press, 2013, ISBN-10: 1138076694 
- Simos Vamvakidis, Innovative Architecture Strategies, BIS Publishers, 2017. ISBN 978-90-6369-456-2 
- Alxander Tzonis, Architecture in Europe, Memory and Inventions, Thames & Hudson 1997. ISBN-10: 0500279489 
- Mayine L. Yu, Skins, Envelopes, and Enclosures: Concepts for Designing Building Exteriors, Routledge, 2013. ISBN-10: 0415899796 

- Ajla Aksamija, Sustainable Facades: Design Methods for High-Performance Building Envelopes, Wiley, 2013. ISBN-10: 1118458605 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди крпз предаваоа еx-кауедра, анализу слушајева, инуеракуивне пблике насуаве, акуивнп ушещће у дискусијама, рад 
на изради семинарских радпва и графишких прилпга. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  Ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 
писмени елабпрау – семинарски 
рад 

40 

пракуишна насуава  
усмени пдбрана  - презенуација 
рада 

20 

Кплпквијуми  20   

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 

https://www.amazon.com/s/ref=dp_byline_sr_ebooks_1?ie=UTF8&field-author=Mayine+L.+Yu&text=Mayine+L.+Yu&sort=relevancerank&search-alias=digital-text


 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ИНТЕГРИСАНП ПРПЈЕКТПВАОЕ КПНСТРУКЦИЈА 

Наставник: др Александра С. Ненадпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:  / 

Циљ предмета 

Циљ насуаве у пквиру предмеуа је уппзнаваое сууденауа са кпнцепупм прпјекупваоа кпнсурукција у пквиру инуегрисанпг присуупа 
прпјекупваоу и вреднпваоу зграда, у функцији псувареоа екплпщкпг квалиуеуа кпји је у складу са преппрукама за пдрживи развпј 
грађеоа. У пиуаоу је прпјекупваое кпнсурукција кпје уреба да пмпгући редукпваое негауивних ууицаја на живпуну средину и 
ппурпщоу ресурса услед изградое, уппуребе и разградое изграђених капациуеуа, уз исупвремен ппрасу квалиуеуа живпуа и здравља 
и сигурнпсуи у изграђенпм пкружеоу. 
Исхпд предмета  

Сууденуи уреба да савладају пснпве лпгике прпјекупваоа кпнсурукција у склппу сурауегија защуиуе живпуне средине, кап и сурауегија 
спцијалних и екпнпмских дпбрпбиуи за кприснике зграда, уз развијаое кпнцепууалнпг и криуишкпг присуупа архиуекупнскпм 
прпјекупваоу кпје инуегрище екплпщке и уехнишке аспекуе. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

На предмеуу се изушавају принципи инуегрисанпг прпјекупваоа кпнсурукција засниванпм на циљаним инуегрисаним перфпрмансама 
зграде упкпм оенпг живпунпг циклуса, у функцији псувареоа екплпщкпг квалиуеуа. Темауске пбласуи кпје се изушавају на предмеуу 
су: екплпщки квалиуеу зграде; криуеријуми за прпцену екплпщкпг квалиуеуа зграде, пднпснп криуеријум защуиуе живпуне средине 
упкпм живпунпг циклуса зграде и криуеријум спцијалних и екпнпмских дпбрпбиуи за кприснике упкпм фазе уппуребе зграде; 
прпјекупваое кпнсурукције у складу са инуегрисаним криуеријумима, крпз усппсуављаое везе између кпнцепуа кпнсурукције и 
кљушних аспекауа екплпщкпг квалиуеуа: щуеуних емисија, енергије, мауеријала и пупада, защуиуе и безбеднпсуи, кпмфпра, 
прганизације садржаја, пренамене, пдржаваоа и визуелних аспекауа. 

Практишна настава: / 

Литература  

- DeKay, Mark. Integral Sustainable Design: Transformative Perspectives. London: Earthscan, 2011. 
- Bachman, Leonard. Integrated Buildings: The Systems Basis of Architecture. Hoboken: John Wiley and Sons, 2003. 
- Ненадпвић, А. Инуегрисанп прпјекупваое кпнсурукуивних сисуема заснпваних на примени ферпцеменуа.  Дпкупрска дисеруација. 

Бепград: Универзиуеу у Бепграду, 2014. 
- Environmental Design: An introduction for architects and Engineers, edited by Randall Thomas and Max Fordham & Partners. London: FN 

Spon, 1996. 

- Berge, Bjorn. The Ecology of Building Materials. Oxford: Elsevier, 2000. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex catedra, индивидуалне кпнсулуације и сампсуални рад сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијуми 40   

семинар 40   

 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТ 3 - АРХИТЕКТУРА 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Maсуер акaдемске суудије – Aрхиуекуура / Инуегрисане академске суудије - 
Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА И МЕТАСТРУКТУРА 

Наставник/наставници: мр Милан М. Вујпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Пснпвни циљ насуаве на предмеуу „Архиуекуура и меуасурукуура“ је уппзнаваое сууденауа са кпмплекснпщћу и сурукууралнпм 
целпвиупщћу архиуекууре, а ппсебнп у пнпм делу мисапнпг креауивнпг и суваралашкпг прпцеса кпји преухпди оенoj прпсупрнoj 
аруикулацији и инуерпреуацији. Ппјам „меуасурукуура“ кприсуи се кап уепријскп-филпзпфски предлпжак за пувараое дискусије п 
савременим креуаоима у архиуекупнскпм прпјекупваоу.  

Исхпд предмета  

Ппјам „меуасурукуура“ симбплизује прпмищљаое архиуекууре кпје је слпјевиуп и ппщирнп и кпје превазилази пквире мауеријалнпг, 
већ свпја исхпдищуа прпналази у разлишиуим мисапним, креауивним, инууиуивним па и импулсивним реакцијама архиуекуе у упку 
прпјекуанускпг суваралашкпг прпцеса. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Ппсусурукууралисуишка ера, нпве парадигме и сагледаваое  мпдернпсуи у кпрелацији уехнплпщкпг прпгреса (кпмуникације) и 
ппуреба мпдернпг друщува (пдрживпсу развпја) преухпдница су насуанку нпвих сурукууралнп-функципналних и уипплпщких 
сиууација у архиуекуури.  

Курс АИМС се бави превпђеоем (урансфпрмацијпм, урансппзицијпм...) аспцијауивнпг (имагинарнпг) аспекуа предлпжене уеме 
(идеје) на језик архиуекууре и прпсупрнпм инуерпреуацијпм оенпг нарауивнпг дискурса крпз израду архиуекупнскпг / умеунишкпг 
прпјекуа. Суудену ради сампсуалнп, прпналазећи најппуималније и најдирекуније везе између нарауивнпг предлпщка и прпсупрне 
инуерпреуације- фпрме. 

Циљ: Ппкущај да се „приша“ казује архиуекуурпм. Архиуекуура се кприсуи кап језишки пквир, инсурумену, ппдлпга, медијум или ппука 
за пбјащоаваое и ппрпсуправаое пдређенпг, преухпднп прпклампванпг, прпсуудиранпг и јаснп аруикулисанпг суава (мищљеоа).  

Практишна настава  

Сууденуи су слпбпдни да свпм прпјекуу пдреде прпсупрни и(или) временски кпнуексу и да ппјам „архиуекуура“ пп сппсувенпм 
нахпђеоу „ппмере“ дп крајоих граница оегпвпг знашеоа. 

Нашин инуерпреуације, при упм, псуаје у изражајнпм пквиру архиуекупнскпг прпјекуа (цруеж, макеуа, 3д мпдел, фпупграфија, 
фпупмпнуажа, филм...) 

Литература  

Arnhajm, R.(1977) “The dynamics of architectural form“, University of California press Berkley, Los Angeles, London  

Koolhaas, R. & Obrist, H.  (2011). Project Japan: Metabolism Talks....Keln: TASCHEN. 

Eisenman, P. (1999) “Diagram Diaries“, Thames&Hudson, London 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа: 2 вежбе:  други пблици насуаве:   (суудијски) исураживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, дискусија, анализа суудија слушаја... 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 елабпрау, усмена пдбрана 60 

кплпквијум 02 15   

присусувп и акуивнпсу 10   

 

 

 

 

 



Студијски прпграм /: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК, / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура  

Назив предмета: МЕСТА ДПКПЛИЦЕ У САВРЕМЕНПМ ГРАДУ: ПТВПРЕНИ ЈАВНИ ГРАДСКИ ПРПСТПРИ 

Наставник / наставници: др  Драгна Васиљевић Тпмић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета 
Разумеваое слпженпсуи фенпмена јавних прпсупра у граду, уе испиуиваое ппуенцијала оихпве урансфпрмације. Јавни прпсупри 
ппсмаурају се са урбанисуишкпг, архиуекупнскпг, кулуурнп-исупријскпг и друщувенп-екпнпмскпг суанпвищуа, а ппуенцијал оихпве 
урансфпрмације крпз пквир савремене свакпдневице. 

Исхпд предмета  

1. креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 
3. креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и 
репрезенуације. 
1. ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 
2. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 
3. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 

Садржај предмета 
Испиуује се пднпс иденуиуеуа пживљенпг прпсупра и наслеђенпг кпнуексуа, оегпв каракуер и криуишки ппуенцијал. Дискууује се п 
ауракуивнпсуи, присуупашнпсуи, пувпренпсуи и нашину пживљаваоа прпсупра крпз ппщупваое свих аспекауа наслеђа. 
Предаваоа се пдвијају крпз акуивну дискусију у пквиру кпје се на пснпву аналита, имплеменуују ппдауци на задауу лпкацију 
Литература  

1 Pallasmaa, J. (1996) The Eyes of the Skin: Architecture and the senses. NY: John Wiley & Sons. 

2 Argan, (1989) Arhitektura i kultura. Split: Logos. 

3 Wilson, E.O. (1984) Biophilia. Harward University Press. 

4. Драгана Васиљевић Тпмић , KULTURA BOJE U GRADU : identitet i transformacija, Arhitektonski fakultet u Beogradu, 2007. , ISBN 978-
86.7924-009-5 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа: 2   вежбе: / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава  се  пдвија  у  суудију  уз  кпнуинуиране дискусије  и  презенуације  уема  релевануних  прпјекунпм  задауку 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена 50 Завршни испит  Ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК, / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПРПСТПРИ СПЕКТАКЛА – ДП СЦЕНЕ СА САЦЕНЕ  

Наставник : арх.  Дејан Р. Миљкпвић, редпвни прпфеспр,  мр Бранкп Д. Павић, редпвни прпфеспр,   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Прпсек на дпсадащоем упку суудираоа. Мпуиваципнп писмп дп 1000 каракуера. 

Циљ предмета 

Прпласкпм крпз кпмплексни прпцес псмищљаваоа и реализације сценскпг насуупа, сууденуи суишу знаоа и усвајају механизме 
аналиуишкпг присуупа у прпјекупваоу пбјекауа спекуакла. 

Исхпд предмета  

Разумеваое меупда исураживаоа и припреме прпјекунпг задаука кап и сппспбнпсу за развијаое урансдисциплинарнпг умеунишкпг 
прпцеса у прпјекупваоу специфишних прпсупра. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Насуава се сасупји из приказа и анализа разлишиуих умеунишких ппјава у вези прпсупра сцене. 
Практишна настава: Вежбе 
Крпз анализу разлишиуих сценских ппеуика и прпласкпм крпз сценске вежбе, сууденуи суишу пснпву за фпрмираое лишнпг суава и 
кпнципираое заврщнпг задаука. 

Литература  

Аудип -визуелна исураживаоа 1994-2004, Бранкп Павић, Драган Јеленкпвић, Милпрад Младенпвић, Архиуекупнски факулуеу 2008. 
Теауар-пплиуика-град, суудија слушаја Бепград, уредили Радивпје Динулпвић и Александар Бркић, YUSTAT, 2007. 
Тајна умеунпсу глумца, Еудјенип Барба, Никпла Саварезе, Факулуеу драмских умеунпсуи, 1996. 
Дискурзивна анализа, Припн Ару, Мищкп Щувакпвић, 2010. 
Щуа је сценпграфија, Памела Хауард, Клип, 2002. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви:  

предаваоа:    

1 
вежбе: 1 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз низ предаваоа и вежби. Писаоем семинарских радпва и анализпм суудија слушајева, сууденуи бирају уему и 
нашин извпђеоа заврщнпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 70 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК, / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета:  ЈАВНИ САДРЖАЈИ У РУРАЛНИМ ППДРУШЈИМА 

Наставник / наставници: др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета             

Пснпвни циљ насуаве је суицаое уепреускпг и пракуишнпг знаоа сууденауа у пбласуи планираоа и прпјекупваоа прпсупра јавнпг 
каракуера у руралним срединама. Насуава је кпнципирана уакп, да унапреди сппспбнпсуи сууденауа у савладаваоу урбанисуишких и 
архиуекупнских прпблема ценуралних садржаја у сепским насељима, али и перифернп лпцираних несуамбених функција, имајући у 
виду ппсебнпсуи ралишиуих пкружеоа и прпсупрних сиууација. 

Исхпд предмета            

Развијаое сналажљивпсуи сууденауа у присуупу прпјекупваоу у ареалним кпнуексуима са пејзажнпм ликпвнпщћу . Ппдизаое нивпа 
заинуереспванпсуи сууденауа за сурушнп делпваое у услпвнп маое ауракуивним пкружеоима, у циљу  фпрмираоа сппсувених 
суваралашких пквира, пслпбпђених ууицаја ппмпдних, краукпурајних и уржищнп - кпмерципналних уенденција. 

Садржај предмета 

Тепријска настава       

 У уепријскпм делу насуаве, сууденуи се крпз саппщуеоа, презенуације и прпјекције, уппзнају са прпблемауикпм планираоа, 
прпјекупваоа и грађеоа у руралним срединама. Псим ппщуих сазнаоа, презенуује се и пднпс урадиципналнпг и савременпг у 
сепскпм прпсупру, у функципналнпм, кпнсурукуивнпм и пбликпвнп - есуеускпм смислу. Неке пд пснпвних уема су: рурална уериуприја 
и специфишнпсуи насеља у оима, функципналне зпне и ппжељни пднпси у прпсупру, каракуерисуике јавних ценуралних садржаја 
села, принципи прпјекупваоа нпвих и рекпнсурукције ппсупјећих сепских ценуара, али и засебних кпмплекса и функципналних 
целина ван ценура и уериуприје насеља. Тепреуска насуава ппдкрепљена је дискусијама, суудијама слушајева, и израдпм 
семинарских радпва на уеме из прпслущаних пбласуи, примеоене на кпнкреуним - реалним насељима и оихпвим јавним 
садржајима. 

Практична настава     
У пракуишнпм делу насуаве, сууденуи прплазе крпз прпцес прпјекупваоа и псмищљаваоа нпвпг сепскпг ценура или оегпвпг дела, 
пднпснп рекпнсурукције, ремпделације и уређеоa ппсупјећег. Кап предмеу прпјекуа мпже се ппјавиуи и један већи или низ маоих 
садржаја, кап и уема изван ценура. Инсисуира се да сууденуи уреуирају реалне прпсупре, прпјекуују на кпнкреуним мпделима и у 
суварним сиууацијама. Сууденуи су слпбпдни да изаберу сампсуалнп свпј мпдел - кпнкреунп насеље, и на оему примене сазнаоа и 
искусува, накпн щуп преухпднп фпрмулищу прпјекуни прпграм. Ппжељнп је да сууденуи буду у  сиууацији да кпнкреунп насеље - 
ценуар села или  неку ппсебнпсу пбиђу, прикупе дпкуменуацију и на пснпву ое израде идејнп рещеое рекпнсурукције једнпг ценура 
села или оегпвпг дела, или фпрмирају оегпвп ппупунп нпвп језгрп, пднпснп реанимирају пдабранп, а у дпгпвпру са насуавникпм. 

Литература                      
 Пснпвна лиуерауура ће биуи дауа накнаднп. Ппсебна лиуерауура ће се дефинисауи за свакпг сууденуа, а у зависнпсуи пд кпнкреуних 
задауака за кпје су се ппределили , лпкације кпје су пдабрали, уеме и ппуреба у прпцесу прпјекупваоа. У лиуераууру спадају 
публикације, збпрници наушних радпва, инуернеу адресе, шаспписи и псуала лиуерауура и извпри везани за уему, дп кпје се мпже 
дпћи лишнпм иницијауивпм, у библипуеци АФ, или из лишнпг фпнда и на преппруку насуавника и сарадника. 

Брпј часпва  активне наставе       3 Псуали шаспви: 

предаваоа:   1  вежбе:        1  други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе        

Предаваоа, презенуације, дискусија, анализе слушајева, семинарски рад, прпграмскп - прпсупрнп рещеое (архиуекупнскп - 
урбанисуишки прпјекау у адекваунпј размери). 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена                      35 Завршни испит                      Ппена                                 65 

акуивнпсу у упку предаваоа 5 Графишки елабпрау 45        

Кплпквијум 1 10 Семинарски рад 20 

Кплпквијум 2 10 ..........  

Семинар 10   

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ППТЕЗИ АРХИТЕКТЕ 

Наставник / наставници: арх. Игпр Ж. Рајкпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Развијаое креауивнпсуи и лауералнпг пднпса према прпјекуанускпм прпцесу. У пквиру насуаве испиуује се знашај цруежа у 
прпјекуанускпм прпцесу, пд кпнцепције дп реализације, какп кап суимуланса креауивнпг мищљеоа, уакп и уехнике креауивнпг 
изражаваоа у прпсупру. 

Исхпд предмета  

Суицаое нпвих уепријских и пракуишних знаоа кпја щире спекуар прпјекуануских вещуина применљивих у савременпј архиуекупнскпј 
пракси. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Предаваоа на предмеуу базирају се на уеприји цруежа кап незапбилазне уехнике изражаваоа архиуекуе, али и оегпве улпге у 
креауивнпм прпцесу. Тепреуска насуава прпжеуа је пракуишним радпм кпји ппдразумева увпђеое слпбпдпрушнпг цруаоа у прпцес 
рада на задацима везаним за суудип.  

Практишна настава  

Крпз низ задауака кпји се надпвезују на предаваоа, цруаое у склппу прпцеса на суудију суимулище инсуинкуивнп изражаваое идеја 
и дпживљаја у прпсупру, прауи и преиспиуује упк прпјекуа, ууише на фпрмираое сппсувенпг, преппзнауљивпг рукпписа архиуекуе и 
наппслеуку ппказује есенцију идеје и намере ауупра архиуекупнскпг дела. 

Литература  

Crowe, Norman and Laseau, Paul (1986). Visual Notes for Architects and Designers. New York: Wiley. 

Jones, Will (2011) Architects' Sketchbooks. London: Thames & Hudson. 

Lyndon, Donlyn and Moore, Charles (1994). Chambers for a Memory Place. Cambridge, MA: The MIT Press. 

Nerdinger, Winfried (2003). Dinner for Architects, A Collection of Napkin Sketches. New York: W. W. Norton & Company . 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Кпмбинпвани меупд, предаваоа, инуеракуивна дискусија и вежбе 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе 40 ппена  Завршни испит  60 ппена  

акуивнпсу у упку предаваоа 10 скешбук 60 

пракуишна насуава    

кплпквијум-и 15+15 ..........  

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: АРХИТЕКТА - ВЕЩТИНА ПРЕДСТАВЉАОА 

Наставник / наставници: др Ивана Ракпоац, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ насуаве је унапређеое сампсуалнпг исураживашкпг рада сууденауа у прпцесу предсуављаоа сппсувених псувареоа у пбласуи 
архиуекупнскпг прпјекупваоа. Крпз рад у насуави сууденуи усппсуављају криуишки суав према сппсувенпм раду у прпцесу лишне 
афирмације у прпфесипналнпм и академскпм кпнуексуу. 

Исхпд предмета  

Кап исхпд прпцеса рада на предмеуу пшекује се да сууденуи суекну увид у прирпду афирмације архиуекуе у прпфесипналнпм и 
академскпм кпнуексуу. Сууденуи развијају сппспбнпсуи за разумеваое архиуекупнске прпфесије и улпге архиуекуе у друщуву. Исхпд 
предмеуа је и развијаое криуишкпг размищљаоа кпд сууденауа крпз фпрмираое криуишкпг суава према сппсувенпм раду, каo и 
вещуина за презенупваое сппсувених дпсуигнућа. 

Садржај предмета 

Меупдплпгија рада на предмеуу фпкус ппсуавља на аруикулацију, сисуемауизацију и сурукуурираое лишне бипграфије и селекцију 
репрезенуауивних референци за фпрмираое ппруфплија, кап и прппрауних сегменауа дпкуменуације кпју ппдразумева аплицираое 
за разнпврсне ппслпве у пквиру архиуекупнске делаунпсуи или насуавак щкплпваоа у пбласуи архиуекууре и српдним пбласуима. 

Tепријска насуава пдвија се крпз уппзнаваое сууденауа са мнпщувпм слпјева кпји презенуују псувареоа архиуекуе. Анализпм 
кпнуексуа у кпјем се архиуекуа пласира, сагледава се свеприсуунпсу разлишиуих видпва кпмуникације и предсуављаоа суварапца и 
дела (Иденуификација / Евалуација / Сeлекција / Мапираое / Сурукууираое / Пзнашаваое). 

Практишна настава пдвија се крпз: 
- Исураживашки сегмену:  сууденуи се уппзнају са изабранпм прпблемауикпм крпз серију задауака кпји прауе уеме уведене на 
предаваоима. 

- Креауивни сегмену: на пснпву суешених знаоа и искусуава, сууденуи кпнципирају сурукууру и садржај дпкуменуације кпја на 
пдгпварајући нашин презенуује и афирмище архиуекуу  у прпфесипналнпм и академскпм кпнуексуу. 

- Извпђашки сегмену: усппсуављаое базе ппдауака кпја шини пснпву за надпградоу крпз фпрмираое пбрасца кпмуникације 
архиуекуе - вещуине предсуављаоа  у пдређенпм кпнуексуу. 

Литература  

Igor Marjanovic, I., Ruedi Ray, K., Lokko, L. The Portfolio. Routledge: 2003. 

Pai, P. The Portfolio and the Diagram: Architecture, Discourse, and Modernity in America. MIT Press: 2002. 

Fletcher, M. Constructing the Persuasive Portfolio: The Only Primer You’ll Ever Need. Taylor & Francis: 2016. 

Yee, R. Architectural Drawing: A Visual Compendium of Types and Methods. John Wiley & Sons: 2012. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве: / (суудијски) исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз предаваоа, инуеракуивну насуаву крпз јавне презенуације сууденауа, индивидуалне и јавне кпнсулуације, 
пракуишан рад и израду семесуралнпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 испиуни елабпрау 60 

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: BIM 2 

Наставник / наставници: др Мирјана С. Девеуакпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: За рад на пвпм предмеуу сууденуи би уребалп да су пдслущали избпрни предмеу BIM или Инуегрисанп 
мпделпваое архиуекупнских пбјекауа. 

Циљ предмета 

Предмеу је насуавак избпрнпг предмеуа BIM кпји се слуща у леуоем семесуру на првпј гпдини масуер суудија, у кпме су се сууденуи 
уппзнали са уепријским пснпвама BIM уехнплпгије, кап и са базишним уехникама BIM мпделираоа. У пквиру избпрнпг предмеуа BIM 
2, сууденуи се уппзнају са разлишиуим мпгућнпсуима кприщћеоа BIM мпдела – у анализама перфпрманси прпјекупванпг пбјекуа, 
симулацији прпцеса градое, праћеоу урпщкпва градое и кпнурпли кприщћеоа изграђенпг пбјекуа. Пснпвни циљ пвпг предмеуа је 
припрема сууденауа за рад у најсавременијем уехнплпщкпм пкружеоу и ппвећаое оихпве кпнкуренунпсуи на дпмаћем и 
међунарпднпм уржищуу.  

Исхпд предмета  

Накпн прпслущанпг предмеуа сууденуи су уппзнауи са уепријским пснпвама BIM-а, кап и са кприщћеоем пснпвнпг и напреднпг 
спфувера за ппдрщку BIM-у у фази прпјекупваоа и реализације архиуекупнских пбјекауа (BIM 3Д, 4Д, 5Д и 6Д). Спремни су за 
укљушиваое у архиуекупнску и грађевинску праксу кпја се заснива на BIM уехнплпгији.  

Садржај предмета 

Предмеу је кпмбинација уепријске насуаве кпја се извпди у пблику предаваоа, исураживаоа и дискусија, кап и пракуишнпг рада у 
кпме сууденуи савладавају напредне уехнике кприщћеоа ури референуна спфувера (ArchiCAD, Allplan и BEXEL Manager), крпз 
кпнкреуне, једнпсуавне угледне примере кпји се мпделују. Ппред пвпга сууденуи упкпм семесура реализују исураживаое на једну пд 
задауих уема и пвп исураживаое презенуирају крпз финални рад. У насуави се кприсуи некпликп референуних спфуверских пакеуа 
кпји су на распплагаоу сууденуима кап едукауивне верзије. Кап и у пквиру предмеуа BIM, предвиђена је инуензивнија сарадоа са 
привредпм. Сууденуи се уппзнају са акуивнпсуима аспцијације BIM Србија и ушесувују у реализацији гпдищое кпнференције пве 
аспцијације.  

Литература  

Chuck Eastman, Paul Teicholz, Rafael Sacks, Kathleen Liston: BIM Handbook - A Guide to Building Information Modeling for Owners, 
Managers, Designers, Engineers, and Contractors; John Wiley & Sons, 2011 

AD Smart 02, Ed. Ricard Garber, BIM design : realising the creative potential of building information modelling, Wiley, 2014 

BEXEL Manager – Getting Started, https://bexelconsulting.com/wp-content/uploads/BEXEL_Manager-Getting_Started.pdf   

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди крпз предаваоа и вежбе на факулуеуу, кап и крпз сампсуалан рад сууденауа.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 40 Финални рад 30 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 

https://bexelconsulting.com/wp-content/uploads/BEXEL_Manager-Getting_Started.pdf


Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК, / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ЕСТЕТИКА ЖИВПТНЕ СРЕДИНЕ У АРХИТЕКТУРИ И ДИЗАЈНУ 

Наставник: др Владимир Ф. Макп, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је да се сууденуи уппзнају са савременим гледищуима есуеускпг прпмищљаоа архиуекууре и дизајна у 
кпнуексуу данас кљушнпг пиуаоа пдрживпсуи, защуиуе и пшуваоа живпуне средине. Пууем криуишкпг размаураоа есуеуике живпуне 
средине (енвајпрменуалисуишке есуеуике) на инуердисциплинаран нашин исуражују се ппјаве, прпцеси и псувареоа у архиуекуури и 
дизајну. 

Исхпд предмета  

Крпз пракуишан и уепријски рад на предмеуу сууденуи суишу знаоа п енвајпрменуалисуишкпј есуеуици архиуекууре и дизајна кпја 
прпщирују оихпве  кпмпеуенције и пмпгућавају им да унапреде и пбпгауе свпј рад у дпмену прпјекупваоа, урбанизма, 
архиуекупнских уехнплпгија и кпнсурукуерсува. 

Садржај предмета 

Тепријска настава: Насуава пбухвауа исураживаоа есуеуике живпуне средине пд седамдесеуих гпдина двадесеупг века дп данас. 
Размаура се насуанак и развпј есуеуике живпуне средине кап специфишне гране аналиуишке урадиције есуеуике кпја се фпрмирала 
крпз есуеуску валпризацију прирпдне пкплине, а дп данас се развила у размаураоа друщувенпг пкружеоа и људским ууицајем 
сувпрених пкружеоа – где спадају архиуекуура и дизајн. Прпизвпди архиуекууре и дизајна сагледавају се крпз кпнцепу пдрживпсуи 
кпји ппдразумева усклађиваое пднпса између људи и оихпвих прирпдних и друщувених суанищуа, уз експлпауацију ресурса и 
уехнплпщки развпј кпји не нарущава прирпдни, друщувени и екпнпмски сисуем. У упм циљу есуеуика живпуне средине предсуавља 
једну пд најважнијих уема данащоице, а оена примена у архиуекуури и дизајну исуише важнпсу инуердисциплинарнпг исураживаоа 
кпје укљушује ппсебна знаоа из разлишиуих дисциплина пппуу филпзпфије, есуеуике, еуике, спциплпгије, ергпнпмије, психплпгије, 
екплпгије, защуиуе живпуне средине, анурппплпгије, и сл. у насупјаоу да се псувари синуеза разлишиуих присуупа и знаоа кпја 
архиуекууру и дизајн схвауају у јединсуву главних филпзпфских и хуманих вреднпсуи леппг, дпбрпг и исуиниупг. 
Практишна настава: израда прпјекуа. 

Литература  

1. Jack L. Nasar, Environmental Aesthetics: Theory, Research, and Applications (Cambridge: Cambridge University press, 1992). 
2. Randall Thomas, Environmental Design: An Introduction for Architects and Engineers (London and New York: Taylor & Francis, 2006). 
3. Arnold Berleant and Allen Carlson, The Aesthetics of Human Environments (Peterborough: Broadview Press, 2007). 
4. Gernot Böhme, The Aesthetics of Atmospheres (London and New York: Routledge, Taylor & Francis Group, 2018) 

5. Ирена И. Кулеуин Ћулафић, Свакпдневна есуеуика у архиуекуури и примеоеним умеунпсуима (Бепград: Збпрник SmartArt, 
2019/20). 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз разлишиуе видпве рада: предаваоа ex cathedra, инуеракуивну насуаву у виду дискусија, вежбаоа, анализа 
суудија сулушаја, презенуација, исураживашких наушних радпва, писаних суудија и презенуација групних и индивидуалних прпјекауа. 
Сууденуи креирају мали архиуекупнски или дизајнерски прпјекау кпји пракуишнп и уепријски размаурају у виду суудије слушаја. 
Псуварени прпјекау сууденуи инуерпреуирају са аспекуа енвајпрменуалисуишке есуеуике ппвезујући уепријска и пракуишна знаоа у 
кпнуексуу екплпгије, защуиуе живпуне средине, еуике, есуеуике, уехнишкп-уехнплпщке ефикаснпсуи и кулуурплпгије - при шему се 
кулуура ппсмаура крпз дирекуну ппвезанпсу са екпнпмским, друщувеним, пплиуишким и уехнплпщким прпцесима у друщуву. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена - 50 Завршни испит  Ппена - 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава 20 усмени испиу  

кплпквијум-и 10 + 10 = 20 семинарски рад 50 

семинар-и    

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК 
/ Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ВИЗУЕЛНЕ КПМУНИКАЦИЈЕ 

Наставник: др Владимир М. Парежанин, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Циљ курса Визуелне кпмуникације је да специфицира знаоа и вещуине суешене на предмеуу Анализа графишке фпрме, кап и да 
прпщири знаоа усвпјена на преухпдним курсевима из кпрпуса визуелних кпмуникација и архиуекупнске графике, и да изгради 
аналиуишки апарау размаураоа графишких и визуелних даупсуи, аруифицијелне мауерије архиуекууре. Курс има за циљ размаураоа 
пдабраних прпблемских уепреуских и пракуишних пквира крпз кпје уреба ппказауи разумеваое, адапуацију, урансфпрмацију прпцеса 
кпмуникација крпз референуни визуелни дискурс, уе сурукууру кпмуникацијских ппјмпва и визуелнпг мищљеоа, кап и преппзнаваоа 
оегпвих ппднивпа. 

Исхпд предмета  

Суудену ће имауи знаое п упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; 
креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 
креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и 
репрезенуације. 
Суудену ће имауи разумеваое п ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама 
пдрживпг прпјекупваоа; нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 
Садржај предмета 

Курс се извпди крпз: 
уепријску насуаву - ппсуавка задауака и разјащоеоа уема, пснпвни принципи и ппдсуицаое на исураживашки ппсуупак, дискусију, 
уеприсјку и пракуишну анализу и сазнаоа; 
пракуишну насуаву - пракуишне и ппказне вежбе, презенуације, суудије слушаја, уе графишке и уексууалне пдгпвпре на задауе уеме. 
Тежищуе курса је на уеприји фпрме, ппуенцијалима архиуекууралне прирпде кпмуникација, визуелнпм језику архиуекууре, уеприји 
дизајна, меупдима дизајн и креауивнпг мищљеоа, спрпведенп крпз инуеракуивна и ad hoc предаваоа, упућенп ка сазнаоу и 
вещуинама кпје уреба да пбезбеде уексууалне и графишке пдгпвпре на задауке.  
У реализацији насуаве примарну ппзицију заузима акуивнп ушещће сууденауа, ппсредпваое, уе аналиуишка дискусија и фпрмираое 
уепријскпг дискурса. 

Литература  

Арнхајм Р, Уметнпст и визуелнп ппажаое, Бепград: СКЦ, 1992. 
Бпгданпвић К, Ппетика визибилнпг, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2007. 
Бпгданпвић К, Ппетика визуелнпг, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005. 
Јпдик Ј, Пблик и прпстпр у архитектури, Бепград: Припн ару, 2009. 
Макп В, Естетика архитектура ко. 1 и 2, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2005, 2009. 
Пеурпвић Ђ, Визуелне кпмуникације, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 1972. 
Пеурпвић Ђ, Кпмппзиција архитектпнских пблика, Бепград: Наушна коига, 1972. 
Суанисављевић Д, Визуелна истраживаоа, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2016. 
Суанисављевић Д, Графишкп представљаое пблика у прпстпру, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2000. 
Радпјевић А, Архитектпнскп цртаое 1, 2, 3, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 1988, 1989, 1995. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве: / (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Курс се извпди крпз уепријску насуаву, пракуишне и ппказне вежбе, презенуације, суудије слушаја,  графишке и уексууалне пдгпвпре на 
задауе уеме, уе акуивнп ушещће сууденауа, ппсредпваое и дискусије. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена: 40 Завршни испит  Ппена: 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава 30 усмени испиу 30 

кплпквијум-и  испиуни графишки елабпрау 30 

семинар-и    



 

 
 
 
 
 
 
 

Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК,  / Инуегрисане пснпвне и масуер 
акaдемске суудије архиуекуура 
Назив предмета: ЕНГЛЕСКИ ЗА АРХИТЕКТЕ 2 / English for Architects 2 

Наставник : в.прпф. др Гпрдана М. Вукпвић Никплић,  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
У фпкусу су кпнураверзне уеме из пбласуи архиуекууре п кпјима се дискууује на шасу и п кпјима сууденуи припремају семинарски рад 
за заврщни испиу. Инуегрисаним присууппм насуави развија се кпмплеуна кпмуникауивна сппспбнпсу крпз слущаое, шиуаое, 
гпвпреое и писаое, али је примарни циљ да се синуеуишки искприсуе ранија знаоа из ушеоа енглескпг језика и развије кпмплексан 
лексишки и грамауишки апарау кпји је ппуребан да би се дискуупвалп, аргуменупвалп и дебаупвалп  на енглескпм језику у пбласуи 
архиуекууре. 

Исхпд предмета  
Развпј вербалних сппспбнпсуи у пбласуи суранпг језика суруке (енглескпг)  у специфишнпм дискурсу дебауе и аргуменуације у 
пбласуи архиуекууре. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
У фпкусу је функципнална апарауура дебауе и аргуменуације. Кприсуе се аууенуишни уексупви сисуемски уређени да уемауски и 
функципналнп прауе предвиђени прпграм. Пракуикум кпји се сваке гпдине инпвира кап и мулуимедијалне презенуације и 
семинарски радпви сууденауа кпји су ранијих гпдина слущали пвај предмеу предсуављају пснпву за пвај курс. 

Литература  
Др  Гпрдана Вукпвић-Никплић: Енглески за архиуекуе 3, пракуикум, Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 2012. (дпбија се на првпм шасу 
предаваоа) 
Гпрдана Вукпвић-Никплић: Грамауика енглескпг језика са везбаоима, Вища ПТТ щкпла, Бепград, 1995. (инуернеу издаое је 
ппсуављенп на сурани насуавника на сајуу факулуеуа) 
Гпрдана Вукпвић-Никплић: Креауивнп писаое, Круг ценуар, 2010. (прпдаја у скрипуарници Грађевинскпг факулуеуа у Бепграду) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви 

Предаваоа:    2 Вежбе:  / Други пблици насуаве:  / Суудијски исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија  у  прпсупру кпји  је  ппремљен за  аудипвизуелну  насуаву  и  исуп уакп  ппремљенпм  кабинеуу  насуавника. 
Кпмплеуна насуава је заснпвана на уексупвима кпји се презенуују у виду мулуимедијалних презенуација сууденауа кпји су 
преухпдних гпдина слущали пвај предмеу и  уексупвима из оихпвих семинарских радпва. Кап кпсуур курса кприсуи се  Пракуикум 
кпји сваки суудену дпбија на ппшеуку (бесплаунп). Сууденуи се пууем најављених јединица у Пракуикуму ппдсуишу да п   уеми 
исуражују на инуернеуу, дискууују п опј на шасу, да би уп ппсуепенп развијаое знаоа билп кпмплеуиранп израдпм семинарскпг 
рада и оегпвпм пдбранпм на заврщнпм испиуу. Кпмплеуна меупдплпгија насуаве пдвија се пп меупду кпји је развип насуавник 
(Ппруфплип меупд,  деуаљнп пписан у коизи Креауивнп писаое (Гпрдана Вукпвић-Никплић, Креауивнп писаое, Круг ценуар, 2010) 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу 20 

пракуишна насуава  усмени испу 10 

кплпквијум-и 40 ..........  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СЦ ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТ 3 – АРХИТЕКТПНСКЕ ТЕХНПЛПГИЈЕ 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК  

Назив предмета: ПБНПВА ЗГРАДА У КПНТЕКСТУ ПДРЖИВЕ АРХИТЕКТУРЕ 

Наставник / наставници: др Љиљана С. Ђуканпвић, дпцену (1), др Ана П. Радивпјевић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: нема услпва 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са меупдама кпје пмпгућавају да се пбнпвпм зграда, на разлишиуим нивпима, ппсуигне 
смаоеое ппурпщое енергије уз пбавезни услпв пшувоа кпмфпра кприщћеоа. С пбзирпм на суарпсу грађевинскпг фпнда и на 
шиоеницу да нпве зграде грађене у складу са важећим прпписима предсуављају мали прпценау у пднпсу на укупан брпј изграђених 
зграда у Србији, суицаое знаоа из пве пбласуи предсуавља неппхпдан кпрак у усклађиваоу оихпвих каракуерисуика са савременим 
захуевима пдрживпг грађеоа и предсуавља акууелну уему, знашајну за будући рад у пракси. 

Исхпд предмета  

Суудену суише знаоа п знашају енергеуске пбнпве и прпменама у квалиуеуу суамбенпг кпмфпра кпје из упга прпизилазе. Уппзнају се са 
акууелним  прпписима из дпмена енергеуски ефикаснпг грађеоа и пбушавају да сагледавају и преиспиуују ппсупјећи суамбени фпнд у 
свеулу захуевнијих суандарда.   

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Насуава je уепријска и пракуишна. Крпз предаваоа  ex cathedra суудену се уппзнаје са принципима и меупдама енергеуске пбнпве. У 
фпкусу уепријске насуаве су пснпвни ппсуулауи пдрживпг грађеоа (кап присууп прпјекупваоу и грађеоу) размаурани у кпнуексуу 
мпгуће примене на ппсупјећим зградама. Прпушавају се урбанисуишки парамауери кпји ууишу на каракуерисуике пдрживпсуи, 
закпнска регулауива из уе пбласуи, сурукуура, зпнираое и мауеријали зграда и дефинищу мпгуће меупде пбнпве. Размаурају се 
деуаљи пмпуаша зграде, сурукууре у щирем смислу, и дефинищу мпгућа ппбпљщаоа у прпцесу пбнпве.  
Практишна настава  
Пракуишни деп насуаве предсуавља сууденуски рад где на кпнкреунпм примеру пбјекуа кпји не пдгпвара савременим суандардима 
енергеуске ппурпщое, суудену предлаже мере енергеуске пбнпве и крпз суудију пбнпве реализује свпје рещеое. Тиме се 
прпвежбава градивп кпје је суудену преслущап у пквиру уепријске насуаве и пракуишнп примеоују принципи и меупде енергеуске 
пбнпве на кпнкреунпм примеру вищеппрпдишне суамбене зграде.   

Литература  

Jovanovid Popovid, M., at all: Наципнална уипплпгија суамбених зграда Србије, Архиуекупнски факулуеу, ГИЗ, Бепград, 2013. 
Јпванпвић Ппппвић, М.: Енергеуска ппуимизација зграда у кпнуексуу пдрживе архиуекууре, faze 1 i 2,  Архиуекупнски факулуеу, 
Бепград,2003, 2005. 
Jovanovid Popovid, M.: Zdravo stanovanje, Arhitektonski fakultet, Beograd, 1991. 
Richarz, C., Schulz, C.: Energy efficiency refurbishments, Edition Detail Green Books, 2013. 
Giebeler et all:  Refurbishment manual, Detail, Birkhauser, 2009. 
Hegger, M., Energy Manual, sustainable architecture, Edition Detail. 
Baker, V.N., The Handbook of Sustainable Refurbishment, Earthcsan, London, 2009. 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2  вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, анализа  примера из праксе, презенуација примера, суудија енергеуске пбнпве 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 елабпрау енергеуске пбнпве 50 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 40   

семинар-и    

 

 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: LEED И WELL СИСТЕМИ И ПРПЦЕС ПРПЈЕКТПВАОА 

Наставник / наставници: др Науаща Д. Ћукпвић Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са сисуемима за екплпщку серуификацију зграда и урендпвима у савременпј 
архиуекупнскпј пракси кпји су са оима у узрпшнп-ппследишнпј вези. Ппсебан акценау је на  LEED (Leadership in Energy and 
Environmental Design) инуернаципналнпм сисуему и серуификацији нпвппрпјекупваних зграда. 

Исхпд предмета  

Крпз уепријски и пракуишан рад сууденуи се уппзнају са  принципима и сурукуурпм LEED и WELL серуификаципних сисуема за пцену 
екплпщких каракуерисуика архиуекупнских пбјекауа, с ппсебним псврупм на LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) 
инуернаципнални сисуем кпји се пднедавнп кприсуи и на нащим прпсуприма. Сууденуи кпји успещнп заврще курс суишу правп на 
пплагаое испиуа за прпфесипналнп зваое LEED GA (LEED Green Associate).  

Студент ће имати разумеваое п: ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама 
пдрживпг прпјекупваоа; нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе; прирпди прпфесипнализма и пбавезама и 
пдгпвпрнпсуима архиуекауа према клијенуима, кприсницима пбјекауа, извпђашима грађевинских радпва, прпфесипналним 
сарадницима и щирем друщуву; улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнајући важнпсу уекућих 
меупда и урендпва у пбликпваоу грађене средине; мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће заједнице; 
исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа мауеријализације у 
складу са архиуекупнским прпјекупм; сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним 
принципима и грађевинским уехникама; физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и 
сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука на живпуну средину. 

Студент ће имати знаое п: принципима прпјекупваоа ппуималних визуелних, уермалних и акусуишних амбијенауа; сисуемима за 
ппсуизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; сурауегијама за прпјекупваое инфрасурукуурних мрежа пбјекауа 
(впдпвпд и канализација, елекурпинсуалције и другп) и сппспбнпсуи да се пне инуегрищу у архиуекупнски прпјекау. 

Студент ће имати сппспбнпст да: разуме сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве: развије кпнцепууални 

и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое 
и ппуреба кприсника. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Екплпщка пиуаоа, прпблеми пдрживпсуи и пуппрнпсуи у кпнуексуу савремене архиуекупнске уеприје и праксе. Пцена екплпщких 
каракуерисуика архиуекупнских пбјекауа: пснпвна пплазищуа и принципи, криуеријуми, парамеури, индикаупри. LEED сисуем: 
сурукуура, принципи, прпцес серуификације, кауегприје, кредиуи. WELL сисуем: сурукуура, принципи, кпнцепуи, кпмппненуе. 

Инуеракуивна насуава – рад на уемаускпм међунарпднпм сууденускпм кпнкурсу, анализа прпјекуа рађенпг на суудију, суудије слушаја 
(рад кпд куће, презенуације и дискусије у уермину предаваоа).  

Литература  

LEED Core Concepts Guide, USGBC 2010 

LEED Reference Guide for Building Design and Construction (LEED v4), USGBC 2013  

LEED GA Study Guide, USGBC 2011 

Green Building Certification Systems, Т. Ebert et al, Detail Green Books, 2011 

Thе WELL Building Standard version 1 (WELL v1) with Q1 2020 addenda, 2014-2020 International WELL Building Institute pbc. 

Sustainable and Resilient Building Design - Approaches, Methods and Tools, S. Kosanovid, T. Klein, T. Konstantinou, A. Radivojevid and L. 
Hildebrand (Eds.), TU Delft Open 2018. 

Energy - Resources and Building Performance, T.Konstantinou, N. Dukovid Ignjatovid and M. Zbašnik-Senegačnik (Eds.), TU Delft Open 2018. 

веб алауи: LEED user, LEED credit library, LEED v4.1 BD+C Reference Guide, https://resources.wellcertified.com/tools/ 

скрипуа и радни мауеријали ће биуи дисурибуирани сууденуима упкпм семесура  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0  



Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, инуеракуивни пблици насуаве, анализа слушајева, маои исураживашки прпјекуи, презенуације, семинарски 
радпви.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава 20 усмени испиу  

кплпквијум-и  семинарски рад 50 

семинар-и 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије – Архиуекуура 

Назив предмета: ПСВЕТЉЕОЕ У АРХИТЕКТУРИ 2 

Наставник / наставници: др Лидија Ђпкић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са услпвима и принципима прпјекупваоа псвеуљеоа у урбанпм прпсупру, кап и знашајем масуерплана. Анализа 
криуеријума и ппсуупка израде масуерплана псвеуљеоа, кап и ефекуи кпји мпгу да се ппсуигну.  

Исхпд предмета  

Разумеваое ефекауа кпји се мпгу ппсуићи псвеуљеоем. Сппспбнпсу дефинисаоа криуеријума кпји ппсуављају захуеве квалиуеуу 
псвеуљеоа и парамеуара кпјима се ппсуижу жељени ефекуи. Псппспбљаваое сууденауа за израду масуерпланпва урбанпг 
псвеуљеоа. 

Садржај предмета 

Насуава је ппсвећена анализи знашаја и садржаја масуерплана псвеуљеоа, кап и анализи и криуици кпнкреуних рещеоа. Сууденуи 
симулирају израду масуерплана псвеуљеоа у изабранпм урбанпм прпсупру крпз семинарски рад. 

Литература  

1. Лидија Ђпкић: Псвеуљеое у архиуекуури – захуеви и смернице за прпјекупваое. Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у 
Бепграду. Бепград, 2007. 

2. Мипмир Кпсуић: Впдиш крпз свеу уехнике псвеуљеоа. Minel-Schreder. Бепград, 2000. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа:  2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, презенуације, анализе и дискусије. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум 40 семинарски рад 60 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул АК / Инуегрисане 
академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПСВЕТЉЕОЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ 

Наставник / наставници: др Лидија Ђпкић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 

Уппзнаваое са услпвима и принципима прпјекупваоа псвеуљеоа у енуеријеру. Анализирају се криуеријуми за прпјекупваое 
псвеуљеоа, крпз захуеве кприсника, функције, примеоенe мауеријалe, кап и физишкe пдликe прпсупра. Ууицаји на квалиуеу 
псвеуљеоа се сагледавају у пквиру ппщуе архиуекупнске кпнцепције.   
Разумеваое пснпвних ппјмпва неппхпдних за рад у пбласуи псвеуљеоа.  

Исхпд предмета  

Разумеваое ефекауа кпји се у енуеријеру мпгу ппсуићи псвеуљеоем. Сппспбнпсу дефинисаоа криуеријума кпји ппсуављају 
кприсници, мауеријали и прпсупр за кпји се уражи рещеое. Сппспбнпсу реализације жељених ефекауа. 

Садржај предмета 

Уппзнаваое са услпвима и принципима прпјекупваоа псвеуљеоа у енуеријеру. Анализирају се криуеријуми за прпјекупваое 
псвеуљеоа, крпз захуеве кприсника, функција, примеоених мауеријала, кап и физишких пдлика прпсупра. Ууицаји на квалиуеу 
псвеуљеоа се сагледавају у пквиру ппщуе архиуекупнске кпнцепције. Псппспбљаваое сууденауа за израду прпјекауа псвеуљеоа 
енуеријера. 

Литература  

Лидија Ђпкић: Псвеуљеое у архиуекуури – захуеви и смернице за прпјекупваое. Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду. 
Бепград, 2007. 
Derek Phillips: Lighting Modern Buildings. Architectural Press. Oxford, 2007. 
Christopher Cuttle: Lighting by Design. Architectural Press. Oxford, 2003. 
Мипмир Кпсуић: Впдиш крпз свеу уехнике псвеуљеоа. Minel-Schreder. Бепград, 2000. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве:  0 (суудијски) исураживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, презенуације, пбилазак репрезенуауивнпг енуеријера. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум 50 прпјекау псвеуљеоа 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПДРЖАВАОЕ ПБЈЕКАТА И УПРАВЉАОЕ 

Наставник/наставници: др Милан А. Радпјевић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Сагледаваое знашаја прпцеса пдржаваоа инсуалаципних сисуема, ппреме, уређаја, кап и пбјекуа у целини и оегпвпг пкружеоа 
упкпм уппуребе.Ппред уппзнаваоа са прпцеспм пдржаваоа кпји има знашајну улпгу успправаоа ''суареоа'' пбјекуа, кап и защуиуе 
прпјекупване функципналнпсуи, сууденуи се уппзнају са улпгпм архиуекуе у мулуидисциплинарним уимпвима кпји се баве 
управљаоем и пдржаваоем изграђенпг прпсупра. 

Исхпд предмета 

Разумеваое и знашај плана/прпјекуа пдржаваоа зграде, графишких и нумеришких ппдауака п згради, кап и брпјнпсу ушесника у 
прпцесу фпрмираоа дпкуменуације и спрпвпђеоа пдржаваоа. Сагледаваое урпщкпва пдржаваоа, ппуребнпг времена и 
најппвпљнијег уренуука за спрпвпђеое прпцеса пдржаваоа у пднпсу на функцију и експлпауацију пбјекуа, ппреме и инсуалаципних 
сисуема. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Сууденуи се уппзнају са пснпвним ппјмпвима кпји се уишу пдржаваоа пбјекуа, управљаоа, кап и фпрмираое дпкуменуације п 
пдржаваоу. Насуава се базира на суицаоу уепријских знаоа п функципнисаоу инсуалаципних сисуема, ппреме и пбјекуа у целини са 
циљем да се сашува или унапреди оегпва функција, архиуекупнска и екпнпмска вреднпсу упкпм перипда кприщћеоа. 

Практишна настава  

Предвиђенп је да се сууденуи, ппред суицаоа уепријскпг знаоа из пве пбласуи на предаваоима, акуивнп припремају и ушесувују у 
насуави у фпрми крауких презенуација на преухпднп задауу уему према уерминскпм плану, кап и да презенуују Плана пдржаваоа на 
изабранпм примеру (зграда Технишких факулуеуа у Бепграду), примеоујући усвпјенп уепријскп знаое. У раду је мпгуће кприсуиуи 
пдгпварајући спфувер. 

Литература  

Edward Mills - Building Maintenance and Preservation 
Eric Teicholz - Facility Design and Management Handbook 
Дущан Смиљанић - Кварпви на зградама 
Мищел Кламан - Лпбираое 
Rick Best, Gerard De Valence - Building in Value 
Милан Радпјевић - Пдржаваое пбјекауа и управљаое (Facility Management), скрипуа 
Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, анализа изабраних примера и рещеоа, исураживашки рад и презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа, 
презенуације и дискусија 

30 Семинарски рад 50 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20   

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: РЕКПНСТРУКЦИЈА И САНАЦИЈА ПБЈЕКАТА ВИСПКПГРАДОЕ 

Наставник / наставници: др Ненад Д. Щекуларац, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: прпсек на дпсадащоем упку суудираоа 

Циљ предмета 
Суицаое неппхпдних знаоа из пбласуи архиуекууре и грађевинарсува је у циљу уппзнаваоа са пснпвним принципима рекпнсурукције 
и санације архиуекупнских пбјекауа виспкпградое. Рекпнсурукција и санација пбјекауа виспкпградое јавља се кап ппсебна пбласу 
грађевинарсува, у циљу пуклаоаоа узрпка и ппследица кпје се јављају на архиуекупнским пбјекуима, услед разлишиуих дејсува, 
прирпдних или сувпрених, или кап ппследица нашина градое, експлпауације или жеље за прпменпм функције и адапуацијпм. 
Циљ насуаве на пвпм предмеуу је уппзнаваое са разлишиуим нашинима суауишкп-кпнсурукуивне защуиуе архиуекупнских пбјекауа 
виспкпградое. Крпз насуаву на пвпм предмеуу дплази се дп унапређеоа ппсупјећег знаоа из пбласуи суауике кпнсурукција, 
архиуекупнских кпнсурукција и защуиуе укупнпг грађевинскпг фпнда кап деп неппхпдних знаоа у успещнпм савладаваоу насуавнпг 
прпграма на масуер академским суудијама архиуекууре. 
Исхпд предмета  
Суицаое нпвих знаоа из пбласуи рекпнсурукције и санације применпм савремених уехнишких и уехнплпщких рещеоа у пбласуи 
санације и рекпнсурукције архиуекупнских пбјекауа, уз примену савремених принципа защуиуе, применпм савремених мауеријала и 
уехника градое. Крпз приказ великпг брпја примера из праксе сууденуи ће биуи уппзнауи са пракуишнп спрпведеним рещеоима кап 
деп знашајнпг и бпгаупг искусува на примерима савремених архиуекупнских пбјекауа, кап и пбјекуима из прпщлпсуи кпји се налазе 
ппд защуиупм и предсуављају деп кулуурне бащуине. Знаоа суешена крпз уепријску насуаву на пвпм предмеуу предсуављају мауерију 
неппхпдну за даљи успещан рад на  масуер суудијама архиуекууре, а кпја се пднпсе на санацију, рекпнсурукцију и мауеријализацију 
архиуекупнских пбјекауа виспкпградое, кап и знаоа  кпја ће мпћи успещнп у будућнпсуи да примене у свпјпј градиуељскпј пракси. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Прпблемауика рекпнсурукције и санације архиуекупнских пбјекауа, крпз изушаваое меупда кпнсурукуивне санације уемеља, зидпва, 
међуспрауних уаваница, фасада и псуалих делпва пбјекауа виспкпградое, предсуавља пбласу исураживаоа на пвпм предмеуу и сви 
прпблеми се уреуирају са аспекуа суауишкп-кпнсурукуивне защуиуе, мауеријализације и рещеоа крпз кпнкреуан слушај и рещен деуаљ. 
Анализпм примера из праксе и кпнкреуним приказпм суауишке санације и рекпнсурукције архиуекупнских пбјекауа виспкпградое, 
биће дппуоена уепријска знаоа.  
Практишна настава  / 

Литература  

- Милпрад Димиуријевић, Суауишкп кпнсурукуивни прпблеми у защуиуи градиуељскпг наслеђа, Универзиуеуа у Бепграду 

Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 1984. гпдине; 

- Правилник п уехнишким нпрмауивима за санацију, пјашаое и рекпнсурукцију пбјекауа виспкпградое пщуећених земљпуреспм и 

за рекпнсурукцију и ревиуализацију пбјекауа виспкпградое;  

- Збирка југпслпвенских правилника и суандарда за грађевинске кпнсурукције коига 1 – дејсувп на кпнсурукције, 1995, 

Грађевински факулуеу, Универзиуеуа у Бепграду, Бепград; 

- лиуерауура неппхпдна за рад на предмеуу, у зависнпсуи пд задаука, биће припремљена пд суране насуавника и дпсуупна 

сууденуима. 
Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада кап щуп су предаваоа еx-кауедра, анализа слушајева, 
инуеракуивни пблици насуаве, акуивнп ушещће у дискусијама, рад на изради семинарских радпва и графишких прилпга 
(индивидуалнп или групнп – два шлана). 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку насуаве 20 писмени испиу 40 

кплпквијум 1 10 усмени испиу 20 

кплпквијум 2 10   

 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, Мпдул 
АК / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПРЕТХПДНП НАПРЕГНУТЕ КПНСТРУКЦИЈЕ 

Наставник / наставници: др Радпјкп M. Пбрадпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ је да сууденуи пвладају принципима и лпгикпм примене преухпднп напрегнууих кпнсурукција у реализацији свпјих 
архиуекупнских идеја у пракси. 

Исхпд предмета  
Суицаое ппуребних знаоа из пбласуи преухпднп напрегнууих кпнсурукција кпја развијају лпгику и криуишки пднпс према пвим 
сисуемима изградое архиуекупнских пбјекауа. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Насуава пбухвауа презенуацију пбласуи примене преухпднп напрегнууих елеменауа и сисуема у виспкпградои. 
Мауеријпм су пбухваћени принципи и лпгика фпрмираоа кпнсурукуивних склпппва пд преухпднп напрегнууих елеменауа и пснпве 
оихпвпг прпрашуна. 
Практишна настава  
/ 

Литература  
Слпбпдан Рпмић, Армиранп бетпнске кпнструкције, Грађевинска коига, Бепград, 1985. 
Слпбпдан Рпмић, Преднапрегнути бетпн у теприји и архитектпнскпј пракси, Грађевинска коига, Бепград, 1978. 
Fric Leonhart, Prednapregnuti beton u praksi, Građevinska knjiga, Beograd, 1968. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
/ 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвија крпз предаваоа ex-кауедра, анализе суудија слушаја и дискусије п ппуималнпсуи примене ппјединих рещеоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 50 Завршни испит  ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 50 писмени испиу 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане академске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ПСНПВИ САВРЕМЕНЕ ТЕХНПЛПГИЈЕ БЕТПНА 

Наставник / наставници: др Дејан. Т. Васпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  

Циљ предмета 
Нпве уехнплпгије у прпјекупваоу и прпизвпдои беупна пуварају непшекиване мпгућнпсуи при извпђеоу архиуекупнских пбјекауа. 
Циљ пвпг курса је уппзнаваое сууденауа са савременим уехнплпщким ппсуупцима при примени беупна у архиуекупнским пбјекуима. 
Пвим се пмпгућава пуна сарадоа архиуекуе прпјекуануа, кпнсурукуера и извпђаша радпва.  

Исхпд предмета  

Разумеваое пднпса између шпвека и пбјекауа и између пбјекуа и оихпвпг пкружеоа, и ппуребе да се пбјеку и прпсупри између 
пднпсе према људским ппуребама и мери . 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

1. ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа;  
2.  нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 

Разумеваое кпнсурукуивних сисуема , грађевинске и кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 

4. исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа 
мауеријализације у складу са архиуекупнским прпјекупм;  

5. сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским 
уехникама;  

6. физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука 
на живпуну средину. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Крпз блпк предаваоа сууденуи се уппзнају са пснпвама уехнплпгије беупна, кап и са савременим нашинима прпјекупваоа беупнских 
мещавина кпје пдгпварају ппсебним услпвима извпђеоа или експлпауације пбјекуа. Даје се веза између нпвих уехнплпщких захуева 
кпји се јављају у кпнкреуним архиуекупнским пбјекуима и нпвих врсуа беупна кпје предсуављају рещеое прпблема. Пбјащоава се 
прпјекупваое свеже беупнске мещавине пд избпра кпмппненуи, прекп сасуава беупна и нашина испиуиваоа беупна у свежем и 
пшврслпм суаоу. На крају се даје приказ изведених пбјекауакпд кпјих су примеоене специјалне врсуе беупна. 

Литература  
А. М. Невил, Свпјсува беупна, Грађевинска коига, Бепград, 1976. 
Прпф. др Михајлп Мурављпв: Пснпви уеприје и уехнплпгије беупна, Бепград, Грађевинска коига/Суилпс, 2010. 
Специјални беупни и малуери, свпјсува, уехнплпгија, примена, мпнпграфија, Грађевински факулуеу, Бепград 
Секула Живкпвић: Беупнираое у жарким климауима, Грађевинска коига, Бепград 
Прпф. др Михајлп Мурављпв, Прпф. др Драгица Јевуић: Грађевински мауеријали 2, БепградГрађевински факулуеу, 1999. 
www.efnarc.org 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0  други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијуми 30 писани испиуни елабпрау 60 

семинари    

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ДРВЕНЕ СТРУКТУРЕ 

Наставник / наставници: др Жикица М. Текић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да сууденуи пвладају савременим прпграмским принципима прпјекупваоа и кпнсуруисаоа савремених дрвених 
кпнсурукуивних сисуема (дрвени рещеукасуи нпсаши у сисуему ЛКВ). Предмеу рада је заснпван на принципима мпдернпг 
прпјекупваоа кпнсурукција у дрвеуу, у пбласуи креираоа разлишиуих пблика дрвених сурукуура. 

Исхпд предмета  

Кпнцепу дрвене сурукууре у сисуему ЛКВ, над пснпвпм задаупг пблика и задауих димензија, применпм изабранпг пснпвнпг пблика 
ЛКВ елеменуа, функципнална прганизација крпвне сурукууре, пбликпваое функципналних елеменауа, израда 3Д мпдела и макеуе 
дрвене сурукууре, анализа ппуерећеоа, суауишка анализа пснпвних ЛКВ нпсаша, кпнципираое и димензипнисаое веза псуварених 
меуалним кпнекуерима, у складу са Еврпкпдпм 5. 

Садржај предмета 

Сууденуима се, крпз циклус предаваоа, презенуује сисуем Лаких крпвних везаша. У пквиру спрпвпђеоа насуаве, предвиђене су 
ппсеуе прпизвпдним ЛКВ ппгпнима, ппсеуе градилищуима, уз праћеое мпнуаже ЛКВ кпнсурукција, кап и пбилазак пбјекауа са већ 
изведеним сурукуурама у сисуему ЛКВ. У склппу предаваоа, крпз приказ брпјних примера реализпваних кпнсурукција, сууденуима се 
презенуује щирпкп ппље примене дрвених рещеукасуих нпсаша у сисуему ЛКВ, у архиуекупнскпм кпнсурукуерсуву. Ппсебна пажоа се 
ппсвећује примени еврппских суандарда у кпнсурукцијама: пснпви прпрашуна, ппуерећеоа снегпм и веурпм и димензипнисаое 
дрвених елеменауа (Еврпкпд 5 - EC5). Разнпврснпсу пблика крпвпва приказана крпз разлишиуе суауишке сисуеме и фпрме, пправдава 
примену дрвеуа у кпнсурукцијама пбјекауа разлишиуих намена, щуп је пд знашаја за пбим знаоа кпји се суише на пвпм предмеуу, а 
кпји је сууденуима пд великпг знашаја за примену исуих, у оихпвпм даљем прпфесипналнпм раду. Насуава у највећпј мери пбухвауа 
функципналну прганизацију дрвених крпвних сурукуура у сисуему ЛКВ, пбликпваое нпсаша и спрегпва за укрућеое, суауишку анализу 
и димензипнисаое веза псуварених меуалним кпнекуерима. Нашин на кпји се спрпвпди пдређиваое нпсивпсуи веза, се илусурује 
брпјним експерименуалним испиуиваоима великпг брпја узпрака за испиуиваое, кпје је лишнп спрпвеп предмеуни насуавник. 
Сууденуима је на распплагаоу и спфувер за пбликпваое крпвних дрвених сурукуура у сисуему ЛКВ, шији ауупр је предмеуни 
насуавник. 

Литература  

1. Предаваоа на предмеуу, дпсуављена сууденуима у елекурпнскпм пблику, 
2. Впјислав Кујунчић, Жикица Текић, Саща Ђпрђевић, Савремени сисуеми дрвених кпнсурукција, Припн ару, 2004., 
3. Жикица Текић, Пбликпваое функципналних елеменауа крпвних дрвених сурукуура у сисуему ЛКВ - прпграмски пакеу, 
4. Магисуарска уеза, Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Бепград, 2001., 
5. Жикица Текић, Савремени кпнцепуи примене меуалних кпнекуера у сисуемима дрвених сурукуура, 
6. Дпкупрска дисеруација, Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 2005., 
7. Саща Ђпрђевић, Пбликпваое функципналних елеменауа крпвпва са ппукрпвљем у сисуему ЛКВ,  
8. Магисуарска уеза, Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у Бепграду, Бепград, 2010., 
9. Еврпкпдпви - еврппски суандарди, 
10. Прпспекуни мауеријал прпизвпђаша кпнсурукција у сисуему ЛКВ, 

11. Сурушни мауеријал кпји је дпсуупан на инуернеуу. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

 предаваоа: 1 вежбе: 1 други пблици насуаве: 0   (суудијски) исураживашки рад: 0   

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија са маоим групама сууденауа, где се уз примену разлишиуих пблика ЛКВ елеменауа, врщи оихпвп пбликпваое, кап 
и функципнална прганизација крпвних сурукуура, у сврху раципналнпсуи усвпјенпг прпјекуанускпг рещеоа, пп пиуаоу раципналнпсуи 
уурпщка дрвеуа и меуалних кпнекуера. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 1 15 семинарски рад - елабпрау 50 

кплпквијум 2 15 усмени испиу 20 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А, Мпдул У, Мпдул АТ, 
Мпдул АК / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ППТИМИЗАЦИЈА КПНСТРУКТИВНИХ СИСТЕМА 

Наставник / наставници: др Јелена Ж. Милпщевић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуима предсуави кпнцепу дизајна заснпванпг на перфпрмансама (Performance-based Design) и 
ппуенцијали примене ппуимизације кап генерауивне меупде у прпцесу прпјекупваоа кпнсурукуивних сисуема у архиуекуури. Намера 
је да се прикажу креауивни ппуенцијали присуупа у кпме прпјекунп рещеое предсуавља раципналан пдгпвпр на пгранишеоа, а захуев 
за ефикаснпщћу се реализује кприщћеоем унапређених мпгућнпсуи нпвих дигиуалних уехнплпгија и алауа. 

Исхпд предмета  

Пшекује се да суудену суекне специфишне сппспбнпсуи, знаоа, кап и разумеваое кпнсурукуивних сисуема, грађевинске и 
кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое. 

_ Суудену ће имауи сппспбнпсу да: 
- развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрищу есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке 
захуеве. 

_ Суудену ће имауи знаоа п: 
- принципима кпнсуруисаоа и пбликпваоа кпнсурукуивних сисуема у архиуекуури; 
- разлишиуим кпнсурукуерским рещеоима и мпгућнпсуима оихпве креауивне примене у прпцесу архиуекупнскпг прпјекупваоа; 
- меупдама уехникама и алауима за ппуимизацију и нашинима манипулације мпделима и перфпрмансама у прпцесу архиуекупнскпг 
прпјекупваоа. 

_ Суудену ће имауи разумеваое п: 
- исураживаоу, криуишкпј прпцени и избпру алуернауивнпг кпнсурукуивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа мауеријализације 
у складу са архиуекупнским прпјекупм;  
- сурауегијама за изградоу пбјекауа и сппспбнпсуи да се инуегрище знаое п кпнсурукуивним принципима и грађевинским 
уехникама; 
- физишким пспбинама и каракуерисуикама грађевинских мауеријала, кпмппненауа и сисуемима, кап и ууицајима пвих пдлука на 
живпуну средину. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава пбухвауа ури уемауске целине. Прва уемауска целина пбрађује кпнцепуе у пснпви ппуимизације: кпнцепу 
прпјекупваоа заснпванпг на перфпрмансама (Performance-based Design); примену бипнике у архиуекуури и реализацију 
ппуималних рещеоа на пснпву ппука из прирпде, иуд. Друга уемауска целина пбрађује пснпве ппуимизације сурукуура: принципе; 
прпблеме - избпр мауеријала, пблика, димензија, уппплпгије и других пспбина са циљем да се испуне функципнални задаци 
кпнсурукуивнпг сисуема и задпвпљи низ услпва; криуеријуме/функције евалуације перфпрманси сурукуура. Трећа уемауска јединица 
пбрађује меупде фпрмулације кпмплексних физишких прпцеса у апсуракуан, целпвиу и раципналан мпдел; уехнике и алауе 
ппуимизације. 

Практишна настава  

Пракуишна насуава пбухвауа рад на задацима и прпјекуним експерименуима. 

Литература  

Adriaenssens, S.; Block, P.; Veenendaal, D.; Williams, C. (Eds.). (2014). Shell Structures for Architecture: Form Finding and Optimization. 
Routledge.  
Spillers W. R.; MacBain, K. M. (2009). Structural Optimization. Springer Science + Business Media, LLC.  
Злпкпвић, Ђ. (1975). Ппуимизација у избпру и прпјекупваоу кпнсурукција. Универзиуеу у Бепграду, Архиуекупнски факулуеу, 
Ппследиплпмске суудија курс-суанпваое.  
Frazer, Ј. (1996). An Evolutionary Architecture. London: Architectural Association. 
Knnipers, J.; Nickel, K.G.; Speck, T. (eds.). (2016). Biomimetic Research for Architecture and Building Construction: Biological Design and 
Integrative Structures. Springer. 2016. 
Tibbits, S. (Ed.). (2017). Autonomous Assembly: Designing for a New Era of Collective Construction. Wiley. 
Лиуерауура кпја пбрађује ппједине уемауске јединице сугерисана на предаваоима. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 



Метпде извпђеоа наставе 

У реализацији насуаве примеоују се разнпврсни пблици рада, кап щуп су предаваоа, инуеракуивни пблици насуаве, ушеое крпз 
прпјекау, кпнсулуације, иуд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 30 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  елабпрау 70 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Архитектура  
  



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије - Аархиуекуура_Мпдул А / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 
Назив предмета: СТУДИП М01А – ПРПЈЕКАТ / СТУДИП 05А – ПРПЈЕКАТ -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 

Наставник / наставници:   

01 - арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр 
02 - арх. Гпран Б. Впјвпдић, редпвни прпфеспр 
03 - арх. Весна П. Цагић Милпщевић, прпфеспр 
04 - арх. Милан А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
05 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
06 - др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр 
07 - др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 
08 - арх. Небпјща С. Фпуирић, ванредни прпфеспр 
09 - др Ђпрђе В. Супјанпвић, ванредни прпфеспр 
10 - др Милан Д. Максимпвић, дпцену 
11 - др Грпздана С. Щищпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Пснпве рада на курсевима Масуер академских суудија ппсуављене су крпз равнпуежу избпра Суудија М01А (05А), М02А и М03А 
(07А) кпји ппкривају разлишиупсу савременпг и инпвауивнпг присуупа мауерији архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекупваоа.  Рад у 
суудију пкружен је щирпким сурушним инуереспваоима архиуекууре, урбанизма и уехнплпгија кап и сазнаоима других дисциплина. 
Сва средсува се удружују какп би се фпрмирала слпжена инуелекууална целина кпја апспрбује разумеваое ппуреба савременпг 
друщува. Пбрадпм све слпженијих архиуекупнских задауака ппдсуише се инуегралнп размищљаое крпз пракуишан и уепријиски 
пдгпвпр сууденауа на кпмплекснпсу урбанпг пкружеоа. 

Исхпд предмета  
Исхпд рада у Суудију има уепријиске и пракуишне пснпве:  
Тепријиски деп рада садржи две наглащене кпмппненуе: исураживаое и експеримену, спрпведене крпз кпнвенципналне али и 
експерименуалне меупде рада кпје се мауеријализују крпз елабпрау шији је исхпд пдређен каракуерпм суудијискпг прпграма. 
Тежищуе уепријискпг рада је у пквирима Суудип семинара. 
Пракуишан деп рада у виду архиуекупнскпг прпјекуа: идејнп архиуекупнскп-урбанисуишкп рещеое са елеменуима идејнпг прпјекуа, 
уреба да пружи уверљиву идеју дизајна и пракуишну пбушенпсу у пкружеоу архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекупвао. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да:  припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у 
разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи низ медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак; разуме кпнсурукуивни и сурукуурални 
склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се пднпсе на прпјекупваое и изградоу; развије 
кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве 
изградое и ппуреба кприсника. 
Суудену ће имауи знаое п: примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и 
криуишки присууп; креауивнпј примени визуелних умеунпсуи у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације 
и репрезенуације; 
Суудену ће имауи разумеваое п: ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки 
релевануни за ппсуављени прпјекуни задауак; ппуреби да се прпцене и припреме прпјекуни задаци  предвиђених размера и 
уипплпгија, да се дефинищу захуеви клијенуа и кприсника и оихпва прилагпдљивпсу лпкацији и кпнуексуу. 

Садржај предмета 
Садржај предмеуа рада у пквирима Суудија M01A (05А) пдређен је нивппм слпженпсуи задауака Масуер академских суудија. 
Садржај рада прилагпђен је ппуреби ппвезиваоа и унапређеоа знаоа и вещуина суешених упкпм пснпвних академских суудија, какп 
на нивпу исураживаоа и генерализације, уакп и на нивпу прпјекупваоа и реализације. 
Тежищуе рада је у изграђиваоу сппспбнпсуи архиуекупнскп-урбанисуишкпг прганизпваоа и пбликпваоа прпсупра кпје пдгпвара 
есуеуским, функципналним и уехнишким захуевима савременпг живпуа. Прпјекуни задауак ппдсуише разумеваое и инуерпреуацију  
пднпса шпвека и прпсупра, кап и архиуекупнских пбјекауа и пкружеоа у нивпима пд регулације, уипплпгије и каракуера прпсупра дп 
уехнишких мпдела изградое пбјекауа. Тежищуе је на размаураоу фенпмена архиуекупнскпг прпсупра и оегпве уехнишке, 
уехнплпщке и прпсупрне сплиднпсуи.   
Ппдрушије примене рада на изради архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекуа ппсуављенп је у пбласу прпсупра намеоених пснпвиним 
функцијама друщува (едукација, пбразпваое...) кап месуу пдгпварајућег нивпа слпженпсуи синуезе узајамних пднпса свих 
кпмппненуи архиуекупнскпг прпјекупваоа у циклусу Масуер академски суудија. 

Литература  
Лиуерауура се дефинище у складу кпнкреунпм уемпм прпјекуа из уабеле 10.3 и 10.4 и других извпра. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви 



предаваоа:   / вежбе:  / други пблици насуаве:  9 (суудијски) исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвијају крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су инуеракуивни пблици насуаве, анализа слушајева, 
индивидуални и групни прпјекуи, исураживашки прпјекуи, презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрау 60 

 

  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије - Аархиуекуура_Мпдул А / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 
Назив предмета: СТУДИП М01А – СЕМИНАР / СТУДИП 05А – СЕМИНАР -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 

Наставник / наставници:  

01 - арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр 
02 - арх. Гпран Б. Впјвпдић, редпвни прпфеспр 
03 - арх. Весна П. Цагић Милпщевић, прпфеспр 
04 - арх. Милан А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
05 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
06 - др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр 
07 - др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 
08 - арх. Небпјща С. Фпуирић, ванредни прпфеспр 
09 - др Ђпрђе В. Супјанпвић, ванредни прпфеспр 
10 - др Милан Д. Максимпвић, дпцену 
11 - др Грпздана С. Щищпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Избпр предмеуа Семинар у пквиру Суудијске целине СТУДИП М01А (СТУДИП 05А) зависан је пд избпра предмеуа Ппјекау у 

пквиру исуе Суудијске целине. 

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је пдређен ппзицијпм насуавне пбласуи Семинар М01А (05А) у пквирима Суудија М01А (05А) Масуер академских 
суудија - Архиуекуура  (Инуегрисаних академских суудија - Архиуекуура).  
Ппуреба да се сууденуима пмпгући избалансирана ппнуда разлишиуих и савремених присуупа мауерији архиуекупнскп-
урбанисуишкпг прпјекупваоа пдредила је да Семинар М01А (05А) ппсуане ауупнпмна пбласу дела рада на Суудију кпја у зависнпсуи 
пд нашина рада на кпнкреунпм курсу развија виспк суепен слпбпде избпра и унапређеоа независних и индивидуалних радних 
меупда. 

Исхпд предмета  
Исхпд предмеуа Семинар у пднпсу на Суудип ппсуављен кап исураживашки и уепријски деп рада спрпведен крпз разлишиуе меупде и 
присуупе аналиуици кпја преухпди и прауи рад на изради архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекуа. Кпнвенципналне и 
експеримануалне меупде рада мауеријализују се крпз елабпрау шији је исхпд пдређен каракуерпм суудијискпг прпграма. 
Суудену ће имауи знаое п: 

 кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама кпје су пд знашаја за прпјекупваое пбјекауа у пднпсу на 
уему рада у суудију; 

 ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 

 примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију,  
Суудену ће имауи разумеваое п: 

 ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 

 ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 

 нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје лпкалне кпнуексуе. 

Садржај предмета 
Садржај предмеуа Семинар М01А (05А) у пквирима Суудија М01А (05А) Масуер академских суудија - Архиуекуура (Инуегрисаних 
академских суудија - Архиуекуура) ппсуављен је, кап меупдплпщки специфишнп и пп садржају ауупнпмнп исураживаое,  заснпванп 
на савременим прпменама у присуупу насуави архиуекууре а упућенп ка развијаоу разлишиуих инуереса и склпнпсуи кпд сууденауа. 

Литература  
Лиуерауура се дефинище у складу кпнкреунпм уемпм прпјекуа из уабеле 10.3 и 10.4 и других извпра. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви 

предаваоа:   2 вежбе:  / други пблици насуаве:  / (суудијски) исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пбавезнп пдвијају крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су предаваоа еx-кауедра, дискусије 
инуеракуивни пблици насуаве, анализа слушајева, презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 семинарски рад / елабпрау 60 

семинар-и     



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул А / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 
Назив предмета: СТУДИП М02А – ПРПЈЕКАТ – 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 

Наставник / наставници:  
01 - арх. Милан  А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
02 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
03 - др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 
04 - арх. Небпјща с. Фпуирић, ванредни прпфеспр 
05 - арх. Игпр Ж. Рајкпвић, ванредни прпфеспр 
06 - мр Зпран Р. Абадић, дпцену 
07 - др Милан Д. Максимпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Пснпве рада на курсевима Масуер академских суудија ппсуављене су крпз равнпуежу избпра Суудија М01-А (05A), М02А и М03А 
(07A) кпји ппкривају разлишиупсу савременпг и инпвауивнпг присуупа мауерији архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекупваоа. Рад у 
суудију пкружен је щирпким сурушним инуереспваоима архиуекууре, урбанизма и уехнплпгија кап и сазнаоима других наушних 
дисциплина. Сва средсува се удружују какп би се фпрмирала слпжена инуелекууална целина кпја апспрбује разумеваое ппуреба 
савременпг друщува. Пбрадпм све слпженијих архиуекупнских задауака ппдсуише се инуегралнп размищљаое крпз пракуишан и 
уепријиски пдгпвпр сууденауа на кпмплекснпсу урбанпг пкружеоа. 

Исхпд предмета  
Исхпд рада у Суудију има уепријиске и пракуишне пснпве: 
Тепријиски деп рада садржи две наглащене кпмппненуе: исураживаое и експеримену, спрпведене крпз кпнвенципналне али и 
експерименуалне меупде рада кпје се мауеријализују крпз елабпрау шији је исхпд пдређен каракуерпм суудијискпг прпграма. 
Тежищуе уепријискпг рада је у пквирима Суудип семинара. 
Пракуишан деп рада у виду архиуекупнскпг прпјекуа: идејнп архиуекупнскп-урбанисуишкп рещеое са елеменуима идејнпг прпјекуа, 
уреба да пружи уверљиву идеју дизајна и пракуишну пбушенпсу у пкружеоу архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекупваоа. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у 
разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи низ медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак; разуме кпнсурукуивни и сурукуурални 
склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се пднпсе на прпјекупваое и изградоу; развије 
кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве 
изградое и ппуреба кприсника. 
Суудену ће имауи знаое п: примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и 
криуишки присууп; креауивнпј примени визуелних умеунпсуи у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације 
и репрезенуације;  
Суудену ће имауи разумеваое п: ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки 
релевануни за ппсуављени прпјекуни задауак; ппуреби да се прпцене и припреме прпјекуни задаци  предвиђених размера и 
уипплпгија, да се дефинищу захуеви клијенуа и кприсника и оихпва прилагпдљивпсу лпкацији и кпнуексуу. 

Садржај предмета 
Садржај предмеуа рада у пквирима Суудија М02-А ппсуављен је кап слпжени прпјекуануски прпблем кпјим сууденуи сампсуалнп 
развијају щиру прпграмску плауфпрму размаураоа пднпса града и архиуекууре. Ппље примене предмеуа рада ппсуављенп је у 
пбласу вищенаменских градских ценуара кпји пмпгућују разлишиуе инуерпреуације и кпнцепције урбаних суаоа и фенпмена. 
Суудирајући слпженпсу функципналне, мпрфплпщке и спцип-кулуурне сурукууре града суудену се псппспбљава да креира 
архиуекупнскп рещеое кпја равнпмернп задпвпљава кпнцепууалне, функципналне и сурукууралне захуеве примеоујући савремене 
архиуекупнске присуупе и парадигме. Резулуау рада је идејнп архиуекупнскп-урбанисуишкп рещеое кпје има свпју јаснп 
преппзнауљиву исураживашку и апликауивну кпмппненуу, где се јаснп преппзнају елеменуи уемауских пбласуи и прпграмских пснпва 
на кпје се прпјекау пслаоа.  
Пднпс града и архиуекууре пдређен је урбанисуишки и уипплпщки крпз фпрму склпппва разнпврсних садржаја или сампсвпјних 
мулуифункципналних, хибридних и других енуиуеуа кпји у себи размаурају мпделе јавнпг кприщћеоа прпсупра  у мери савремених 
присуупа граду. 

Литература  
Лиуерауура се дефинище у складу кпнкреунпм уемпм прпјекуа из уабеле 10.3 и 10.4 и других извпра. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви 

предаваоа:   / вежбе:  / други пблици насуаве:  9 (суудијски) исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пдвијају крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су инуеракуивни пблици насуаве, анализа слушајева, индивидуални и 
групни прпјекуи, исураживашки прпјекуи, презенуације 



Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 прпјекуни елабпрау и пдбрана  60 

 

  
 

  
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акaдемске суудије архиуекуура_Мпдул А  
Назив предмета: СТУДИП М02А – 01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 

Наставник / наставници:  
01 - арх. Милан  А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
02 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
03 - др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 
04 - арх. Небпјща с. Фпуирић, ванредни прпфеспр 
05 - арх. Игпр Ж. Рајкпвић, ванредни прпфеспр 
06 - мр Зпран Р. Абадић, дпцену 
07 - др Милан Д. Максимпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Избпр предмеуа Семинар у пквиру Суудијске целине СТУДИП М02А зависан је пд избпра предмеуа Ппјекау у 
пквиру исуе Суудијске целине  

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је пдређен ппзицијпм насуавне пбласуи Семинар М02-А у пквирима Суудија М02-А Масуер академских суудија 
архиуекуура  (Инуегрисаних пснпвних и масуер академских суудија архиуекуура).  
Ппуреба да се сууденуима пмпгући избалансирана ппнуда разлишиуих и савремених присуупа мауерији архиуекупнскп-
урбанисуишкпг прпјекупваоа пдредила је да Семинар М02-А ппсуане ауупнпмна пбласу дела рада на Суудију кпја у зависнпсуи пд 
нашина рада на кпнкреунпм курсу развија виспк суепен слпбпде избпра и унапређеоа независних и индивидуалних радних меупда. 

Исхпд предмета  
Исхпд предмеуа Семинар у пднпсу на Суудип ппсуављен кап исураживашки и уепријски деп рада спрпведен крпз разлишиуе меупде и 
присуупе аналиуици кпја преухпди и прауи рад на изради архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекуа. Кпнвенципналне и 
експеримануалне меупде рада мауеријализују се крпз елабпрау шији је исхпд пдређен каракуерпм суудијискпг прпграма. 

Садржај предмета 
Садржај предмеуа Семинар М02-А у пквирима Суудија М02-А Масуер академских   суудија (Инуегрисаних пснпвних и масуер 
академских суудија архиуекуура) ппсуављен је, кап меупдплпщки специфишнп и пп садржају ауупнпмнп исураживаое,  заснпванп на 
савременим прпменама у присуупу насуави архиуекууре а упућенп ка развијаоу разлишиуих инуереса и склпнпсуи кпд сууденауа 
архиуекууре. 

Литература  
Лиуерауура се дефинище у складу кпнкреунпм уемпм прпјекуа из уабеле 10.3 и 10.4 и других извпра. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви 

Предаваоа:    2 Вежбе:  / Други пблици насуаве:  / Суудијски исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се пбавезнп пдвијају крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су предаваоа еx-кауедра, дискусије инуеракуивни пблици 
насуаве, анализа слушајева, презенуације, 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 семинарски рад/елабпрау 60 

семинар-и     

 

 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул А / Инуегрисане акaдемске суудије архиуекуура 
Назив предмета: СТУДИП М03А / СТУДИП 07А -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 

Наставник / наставници:  
01 - академик арх.  Бранислав Б. Миурпвић, прпфеспр емериуус 
02 - арх. Владимир М. Лпјаница, редпвни прпфеспр 
03 - арх. Дејан Р. Миљкпвић, редпвни прпфеспр 
04 - мр Милан М. Вујпвић, редпвни прпфеспр 
05 - арх. Бприслав А. Пеурпвић, редпвни прпфеспр 
06 - арх. Гпран Б. Впјвпдић, редпвни прпфеспр 
07 - др Драгана М. Васиљевић Тпмић, ванредни прпфеспр 
08 - арх. Дејан Д. Милеуић, ванредни прпфеспр 
09 - арх. Милан А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
10 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
11 - др Ана З. Никезић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Пснпве рада на курсевима Масуер академских суудија ппсуављене су крпз равнпуежу избпра Суудија М01-А (М05), М02-А и М03-А 
(М07) кпји ппкривају разлишиупсу савременпг и инпвауивнпг присуупа мауерији архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекупваоа. Рад у 
суудију пкружен је щирпким сурушним инуереспваоима архиуекууре, урбанизма и уехнплпгија кап и сазнаоима других наушних 
дисциплина. Сва средсува се удружују какп би се фпрмирала слпжена инуелекууална целина кпја апспрбује разумеваое ппуреба 
савременпг друщува. Пбрадпм све слпженијих архиуекупнских задауака ппдсуише се инуегралнп размищљаое крпз пракуишан и 
уепријиски пдгпвпр сууденауа на кпмплекснпсу урбанпг пкружеоа. 

Исхпд предмета  
Исхпд рада у Суудију има уепријиске и пракуишне пснпве: 
Тепријиски деп рада садржи две наглащене кпмппненуе: исураживаое и експеримену, спрпведене крпз разлишиуе меупде и 
присуупе аналиуици кпја преухпди и прауи пракуишан деп рада - архиуекупнскп-урбанисуишки прпјекау. 
Пракуишан деп рада реализује се крпз израду идејнпг архиуекупнскп-урбанисуишкп рещеое са елеменуима идејнпг прпјекуа и уреба 
да пружи уверљиву идеју дизајна и пракуишну пбушенпсу у пкружеоу архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекупваоа. 
Суудену ће имауи сппспбнпсу да: припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у 
разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи низ медија (уехника), а пдгпварајући на дауи задауак; разуме кпнсурукуивни и сурукуурални 
склпп, сурауегије защуиуе живпуне средине и регулауивне (правне) захуеве кпји се пднпсе на прпјекупваое и изградоу; развије 
кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве 
изградое и ппуреба кприсника. 
Суудену ће имауи знаое п: примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и 
криуишки присууп; креауивнпј примени визуелних умеунпсуи у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације 
и репрезенуације. 
Суудену ће имауи разумеваое п: ппуреби да се криуишки испиуају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и уехнплпщки 
релевануни за ппсуављени прпјекуни задауак; ппуреби да се прпцене и припреме прпјекуни задаци  предвиђених размера и 
уипплпгија, да се дефинищу захуеви клијенуа и кприсника и оихпва прилагпдљивпсу лпкацији и кпнуексуу. 

Садржај предмета 
Садржај предмеуа рада у пквирима Суудија М03-А (М07) ппсуављен је, у уепријскпм сегменуу, кап меупдплпщки специфишнп, пп 
садржају ауупнпмнп исураживаое,  заснпванп на савременим прпменама у присуупу насуави архиуекууре а упућенп ка развијаоу 
разлишиуих инуереса и склпнпсуи кпд сууденауа архиуекууре, пднпснп, у пракуишнпм сегменуу, кап слпжен рад на преппзнаваоу и 
пдгпварајућпј примени архиуекупнских кпнцепауа, принципа и уеприја у пквиру ппсебних аспекауа разлишиуих, кпмплексних, 
садржаја у акууелнпм друщувенпм кпнуексуу и кпнцепуима кпје сувара. У раду на курсу М03-А (М07)  уежи се уепријскпм 
апсурахпваоу и пракуишнпм презенупваоу пснпвних елеменауа и пднпса у дефинисаоу архиуекупнскпг рещеоа кап и вещуинама 
неппхпдним да се сагледају ппуребе кприсника, регулауиве и инвесуиције. У разумеваоу архиуекупнскпг прпсупра кап синуезе 
кпнцепууалних идеја развија се криуишкп мищљеое, исураживашке сппспбнпсуи, инуелекууални инуегриуеу, сурушна знаоа и 
вещуине кпји пмпгућавају да будуће генерације архиуекауа сагледају паруикуларне и ппщуе ефекуе савремене архиуекуура на 
пкплину. 

Литература  
Лиуерауура се дефинище у складу кпнкреунпм уемпм прпјекуа из уабеле 10.3 и 10.4 и других извпра. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви 

Предаваоа:   1 Вежбе:  / Други пблици насуаве:  6 Суудијски исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 



Насуава се пбавезнп пдвијају крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су инуеракуивни пблици насуаве, анализа слушајева, 
индивидуални и групни прпјекуи, исураживашки прпјекуи, презенуације, 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу 10 

кплпквијум-и 30 прпјекуни елабпрау 50 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А / Инуегрисане акaдемске 
суудије - Aрхиуекуура 

Назив предмета: ТЕМАТСКП ИСТРАЖИВАОЕ – А -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 
/ 18 / 19 / 20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 

Наставник / наставници:    

01 - академик арх. Бранислав Б. Миурпвић, прпфеср емериуус 
02 - арх. Владимир М. Лпјаница, редпвни прпфеспр 
03 - арх. Дејан Р. Миљкпвић, редпвни прпфеспр 
04 - мр Милан М. Вујпвић, редпвни прпфеспр 
05 - арх. Бприслав А. Пеурпвић, редпвни прпфеспр 
06 - арх. Гпран Б. Впјвпдић, редпвни прпфеспр 
07 - арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр 
08 - арх. Весна П. Цагић Милпщевић, редпвни прпфеспр 
09 - др Драгана М. Васиљевић Тпмић, ванредни прпфеспр 
10 - арх. Дејан Д. Милеуић, ванредни прпфеспр 
11 - др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 
12 - арх. Милан А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
13 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
14 - др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр 
15 - др Ана З. Никезић, ванредни прпфеспр 
16 - арх. Небпјща С. Фпуирић, ванредни прпфеспр 
17 - арх. Игпр Ж. Рајкпвић, ванредни прпфеспр 
18 - др Ђпрђе В. Супјанпвић, ванредни прпфеспр 
19 - арх. Драган Б. Суаменпвић, дпцену 
20 - мр Зпран Р. Абадић, дпцену 
21 - арх. Милпщ М. Ненадпвић, дпцену  
22 - арх. Милпщ М. Кпмленић, дпцену 
23 - др Марија Р. Mилинкпвић, дпцену  
24 - др Павле Д. Суаменпвић, дпцену 
25 - др Јелена П. Трајкпвић Рисуић, дпцену  
26 - др Верица М. Крсуић, дпцену 
27 - др Грпздана С. Щищпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5  

Услпв: / 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Aрхиуекуура_Мпдул  А / Инуегрисаних акaдемских суудија - 
Aрхиуекууре  сасупји се из шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг рада, кпји се 
сасупји из два сегменуа: Предмеуа заврщнпг рада и Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, прпјекуа и 
заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа,  суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена 
знаоа и вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-
урбанисуишких целина. 
Темаускп исураживаое предсуавља усмеренп индивидуалнп исураживаое на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа 
суудија кпје ппдразумева исураживаое и пбраду ппщуих и ппсебних уема у складу са уемауским пквирпм. Кприсуећи 
инуерпреуауивне, квалиуауивне, експрименуалне, симулаципне, суудије слушаја кап и друге сурауегије исуражпваоа, суудену 
фпрмира кпрпус инфпрмација и ппдауака ппуребних за рад на Масуер уези и Прпјекуу. Рад на уемаускпм исураживаоу има за циљ да 
ппдсуакне и унапреди исураживашке ппуенцијале сууденауа и пбезбеди сазнаоа ппуребна за даљи рад на Масуер заврщнпм раду. 
Исхпд предмета  
Фпрмулацији предмеуа рада,  исураживашкпг прпблема и дефинисаое уеме - припрема за рад на Масуер уези, Масуер прпјекуу и 
Масуер заврщнпм раду. 

Садржај предмета 
Тепријска / практишна настава 
Крпз кпмбинацију предаваоа и инуеракуивне насуаве, сууденуи се усмеравају ка фпрмулацији ппјединашних исураживашких уема. 
Насуавпм на предмеуу унапређеју се вещуине и знаоа п савременим меупдама архиуекупнскпг исураживаоа, уепријским и меупдама 
исураживаоа крпз прпјекупваое, ближе дефинище уемауски пквир,  усклађују индивидулне уеме са циљевима исураживаоа и 



циљеви ппвезују са радпм на пракуишнпм задауку. 
Сампсуални исураживашки рад укљушује рад на неппхпднпј релеванунпј и референунпј лиуерауури, исураживаое кпнуексууалних и 
исупријских шиоеница кап и савремених аналпгних садржаја, функција, мпдела и архиуекупнских аруефакауа. 

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 
Лиуерауура предлпжена пд насуавника са уепријскпг курса  
Меупдплпгија наушнпг исураживаоа 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

- предаваоа: 2 вежбе: / други пблици насуаве: / (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа, инуеракуивна насуава, сампсуални исураживашки рад сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  испиуни елабпрау  

семинар-и  завршип 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А / Инуегрисане акaдемске суудије - Aрхиуекуура 
Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА - A -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 20 / 
21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 

Наставник / наставници:  
01 - академик арх. Бранислав Б. Миурпвић, прпфеср емериуус 
02 - арх. Владимир М. Лпјаница, редпвни прпфеспр 
03 - арх. Дејан Р. Миљкпвић, редпвни прпфеспр 
04 - мр Милан М. Вујпвић, редпвни прпфеспр 
05 - арх. Бприслав А. Пеурпвић, редпвни прпфеспр 
06 - арх. Гпран Б. Впјвпдић, редпвни прпфеспр 
07 - арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр 
08 - арх. Весна П. Цагић Милпщевић, редпвни прпфеспр 
09 - др Драгана М. Васиљевић Тпмић, ванредни прпфеспр 
10 - арх. Дејан Д. Милеуић, ванредни прпфеспр 
11 - др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 
12 - арх. Милан А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
13 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
14 - др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр 
15 - др Ана З. Никезић, ванредни прпфеспр 
16 - арх. Небпјща С. Фпуирић, ванредни прпфеспр 
17 - арх. Игпр Ж. Рајкпвић, ванредни прпфеспр 
18 - др Ђпрђе В. Супјанпвић, ванредни прпфеспр 
19 - арх. Драган Б. Суаменпвић, дпцену 
20 - мр Зпран Р. Абадић, дпцену 
21 - арх. Милпщ М. Ненадпвић, дпцену  
22 - арх. Милпщ М. Кпмленић, дпцену 
23 - др Марија Р. Mилинкпвић, дпцену  
24 - др Павле Д. Суаменпвић, дпцену 
25 - др Јелена П. Трајкпвић Рисуић, дпцену  
26 - др Верица М. Крсуић, дпцену 
27 - др Грпздана С. Щищпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер уеза A, зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое A. Ппуврђенп Темаускп 
исураживаое. 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Aрхиуекуура_Мпдул  А / Инуегрисаних акaдемских суудија - 
Aрхиуекууре  сасупји се из шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг рада, кпји се 
сасупји из два сегменуа: Предмеуа заврщнпг рада и Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, прпјекуа и заврщнпг 
рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа,  суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и 
вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-
урбанисуишких целина. 
Масуер уеза, на пснпву Темаускпг исураживаоа, предсуавља насуавак исураживаоа на највищем и најкпмплеснијем суепену масуер 
нивпа суудија, кпје ппдразумева исураживаое кпнуексуа и пбраду свих специфишних аспекауа задаука, усппсуављаое прпграмске 
сурукууре и уезе прпјекуа, јаснп дефинсаое прпјекунпг задауака и уеме прпјекуа на пснпву кпјих се мпже присуупиуи изради прпјекуа 
уз увид у савремене уенденције у архиуекуури, кап и криуишки  пднпс према лпкалнпм пкружеоу и кпнуексуу уппщуе. 

Исхпд предмета  
Припрема за рад на прпјекуу, фпрмираое Тезе масуер прпјекуа и масуер заврщнпг рада. 

Садржај предмета 
Афирмација уеме ппсуављене у пквиру Темаускпг исураживаоа, фпрмулација и израда уезе крпз дефинисаое Тезе прпјекуа и 
прпјекунпг прпграма. 

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 
Лиуерауура предлпжена пд насуавника са уепријскпг курса  



Меупдплпгија наушнпг исураживаоа 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви  / 

Предаваоа:    / Вежбе:  / Други пблици насуаве:  2 Суудијски исураживашки рад:  4 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се реализује крпз инуеракуивне пблике насуаве, исураживашки рад сууденуа и менупрски рад. Усмена јавна пдбрана масуер 
уезе пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау – писани рад 50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрна уезе 10 

кплпквијум-и 10   

семинар-и     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Масуер акдемске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул А / Инуегрисане акaдемске суудије - Aрхиуекуура 
Назив предмета: МАСТЕР ПРПЈЕКАТ A -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 / 07 / 08 / 09 / 10 / 11 / 12 / 13 / 14 / 15 / 16 / 17 / 18 / 19 / 
20 / 21 / 22 / 23 / 24 / 25 / 26 / 27 

Наставник / наставници:  
01 - академик арх. Бранислав Б. Миурпвић, прпфеср емериуус 
02 - арх. Владимир М. Лпјаница, редпвни прпфеспр 
03 - арх. Дејан Р. Миљкпвић, редпвни прпфеспр 
04 - мр Милан М. Вујпвић, редпвни прпфеспр 
05 - арх. Бприслав А. Пеурпвић, редпвни прпфеспр 
06 - арх. Гпран Б. Впјвпдић, редпвни прпфеспр 
07 - арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр 
08 - арх. Весна П. Цагић Милпщевић, редпвни прпфеспр 
09 - др Драгана М. Васиљевић Тпмић, ванредни прпфеспр 
10 - арх. Дејан Д. Милеуић, ванредни прпфеспр 
11 - др Александар Ш. Виденпвић, ванредни прпфеспр 
12 - арх. Милан А. Ђурић, ванредни прпфеспр 
13 - арх. Александру Ј. Вуја, ванредни прпфеспр 
14 - др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр 
15 - др Ана З. Никезић, ванредни прпфеспр 
16 - арх. Небпјща С. Фпуирић, ванредни прпфеспр 
17 - арх. Игпр Ж. Рајкпвић, ванредни прпфеспр 
18 - др Ђпрђе В. Супјанпвић, ванредни прпфеспр 
19 - арх. Драган Б. Суаменпвић, дпцену 
20 - мр Зпран Р. Абадић, дпцену 
21 - арх. Милпщ М. Ненадпвић, дпцену  
22 - арх. Милпщ М. Кпмленић, дпцену 
23 - др Марија Р. Mилинкпвић, дпцену  
24 - др Павле Д. Суаменпвић, дпцену 
25 - др Јелена П. Трајкпвић Рисуић, дпцену  
26 - др Верица М. Крсуић, дпцену 
27 - др Грпздана С. Щищпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер прпјекау A, зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое A и Масуер уеза A. 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Aрхиуекуура_Мпдул  А / Инуегрисаних акaдемских суудија - 
Aрхиуекууре  сасупји се из шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг рада, кпји се 
сасупји из два сегменуа: Предмеуа заврщнпг рада и Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, прпјекуа и заврщнпг 
рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа,  суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и 
вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-
урбанисуишких целина. 
Масуер прпјекау предсуавља рад на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија са јаснп преппзнауљивим 
исураживашким кпмппненупм: исураживаое крпз дефинисаое пснпвних пиуаоа исураживаоа крпз прпјекау, исураживаое и 
развијаое прпјекуануских меупда у складу са Масуер уезпм кап аналиуишких и генеришких суудија у прпсупру са јавнпм прпверпм 
кпнцепуа.  

Исхпд предмета  
Резулуау исураживаоа крпз прпјекау - фпрмираое кпнцепуа прпјекуа – припрема за израду Масуер заврщнпг рада. 

Садржај предмета 
Исураживаое крпз прпјекау, мпделпваое, пбликпваое и сурукууираое прпграма и кпнцепуа прпјекуа.  
Рад на неппхпднпј релеванунпј и референунпј лиуерауури, прпналажеое аналиуишких и генеришких мпдела исураживаоа. 

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 
Меупдплпгија исураживаоа крпз прпјекупваое 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви  / 



Предаваоа:    / Вежбе:  / Други пблици насуаве:  4 Суудијски исураживашки рад:  8 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се реализује крпз инуеракуивне пблике насуаве, исураживашки рад сууденуа и менупрски рад. Усмена јавна пдбрана масуер 
прпјекуа пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау  50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана прпјекуа 10 

кплпквијум-и 10   

семинар-и     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Урбанизам – Пдрживи град 
 



Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул У / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: ТЕМАТСКП ИСТРАЖИВАОЕ У – 01 / 02 / 03 / 04 

Наставник:  
01 - др Ванищуа Лазаревић Ј. Ева, редпвни прпфеспр 
02 - др Владан А. Ђпкић, редпвни прпфеспр 

03 - др Александра Б. Суупар, ванредни прпфеспр 

04 - др Александра М. Ђукић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5  

Услпв: / 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Архиуекуура_Мпдул У / Инуегрисаних акaдемских 
суудија - Архиуекуура сасупји се из шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер 
заврщнпг рада, кпји се сасупји из два сегменуа: Предмеуа заврщнпг рада и Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг 
исураживаоа, уезе, прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја 
прпјекуа, суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, 
прпјекупваоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Темаускп исураживаое предсуавља усмеренп индивидуалнп исураживаое на највищем и најкпмплекснијем суепену 
масуер нивпа суудија кпје ппдразумева исураживаое и пбраду ппщуих и ппсебних уема у складу са уемауским пквирпм. 
Кприсуећи инуерпреуауивне, квалиуауивне, експрименуалне, симулаципне, суудије слушаја кап и друге сурауегије 
исуражпваоа, суудену фпрмира кпрпус инфпрмација и ппдауака ппуребних за рад на Масуер уези и Прпјекуу. Рад на 
уемаускпм исураживаоу има за циљ да ппдсуакне и унапреди исураживашке ппуенцијале сууденауа и пбезбеди сазнаоа 
ппуребна за даљи рад на Масуер заврщнпм раду. 

Исхпд предмета  
Фпрмулацији предмеуа рада,  исураживашкпг прпблема и дефинисаое уеме - припрема за рад на Масуер уези, Масуер 
прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. 

Садржај предмета 
Тепријска / практишна настава 
Крпз кпмбинацију предаваоа и инуеракуивне насуаве, сууденуи се усмеравају ка фпрмулацији ппјединашних 
исураживашких уема. Насуавпм на предмеуу унапређеју се вещуине и знаоа п савременим меупдама архиуекупнскпг 
исураживаоа, уепријским и меупдама исураживаоа крпз прпјекупваое, ближе дефинище уемауски пквир,  усклађују 
индивидулне уеме са циљевима исураживаоа и циљеви ппвезују са радпм на пракуишнпм задауку. 
Сампсуални исураживашки рад укљушује рад на неппхпднпј релеванунпј и референунпј лиуерауури, исураживаое 
кпнуексууалних и исупријских шиоеница кап и савремених аналпгних садржаја, функција, мпдела и архиуекупнских 
аруефакауа. 

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 
Лиуерауура предлпжена пд насуавника са уепријскпг курса  
Меупдплпгија наушнпг исураживаоа 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, инуеракуивна насуава, сампсуални исураживашки рад сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена  Завршни испит  укупнп ппена  

акуивнпсу у упку предаваоа  испиуни елабпрау  

кплпквијум-и  заврщип 
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Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул У / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА У – 01 / 02 / 03 / 04 

Наставник:  
01 - др Ванищуа Лазаревић Ј. Ева, редпвни прпфеспр 
02 - др Владан А. Ђпкић, редпвни прпфеспр 

03 - др Александра Б. Суупар, ванредни прпфеспр 

04 - др Александра М. Ђукић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер уеза У, зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое У. Ппуврђенп Темаускп 
исураживаое. 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Архиуекуура_Мпдул У / Инуегрисаних акaдемских суудија 
- Архиуекуура сасупји се из шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг 
рада, кпји се сасупји из два сегменуа: Предмеуа заврщнпг рада и Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг 
исураживаоа, уезе, прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа, 
суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, 
прпјекупваоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Масуер уеза, на пснпву Темаускпг исураживаоа, предсуавља насуавак исураживаоа на највищем и најкпмплеснијем 
суепену масуер нивпа суудија, кпје ппдразумева исураживаое кпнуексуа и пбраду свих специфишних аспекауа задаука, 
усппсуављаое прпграмске сурукууре и уезе прпјекуа, јаснп дефинсаое прпјекунпг задауака и уеме прпјекуа на пснпву 
кпјих се мпже присуупиуи изради прпјекуа уз увид у савремене уенденције у архиуекуури, кап и криуишки  пднпс према 
лпкалнпм пкружеоу и кпнуексуу уппщуе. 

Исхпд предмета  
Припрема за рад на прпјекуу, фпрмираое Тезе масуер прпјекуа и масуер заврщнпг рада. 

Садржај предмета 
Афирмација уеме ппсуављене у пквиру Темаускпг исураживаоа, фпрмулација и израда уезе крпз дефинисаое Тезе 
прпјекуа и прпјекунпг прпграма. 

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  

Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 
Лиуерауура предлпжена пд насуавника са уепријскпг курса  

Меупдплпгија наушнпг исураживаоа 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
0 Предаваоа: 0 Вежбе: 0 Други пблици насуаве: 2 Суудијски исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се реализује крпз инуеракуивне пблике насуаве, исураживашки рад сууденуа и менупрски рад. Усмена јавна 
пдбрана масуер уезе пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

пракуишна насуава 30 елабпрау – писани рад 50 

кплпквијум-и 10 усмена пдбрна уезе 10 
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Студијски прпграми: Масуер акдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул У / Инуегрисане акaдемске суудије - Архиуекуура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРПЈЕКАТ У -01 / 02 / 03 / 04 

Наставник:  
01 - др Ванищуа Лазаревић Ј. Ева, редпвни прпфеспр 
02 - др Владан А. Ђпкић, редпвни прпфеспр 

03 - др Александра Б. Суупар, ванредни прпфеспр 

04 - др Александра М. Ђукић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер прпјекау У, зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое У и Масуер уеза У. 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Архиуекуура_Мпдул У / Инуегрисаних акaдемских суудија 
- Архиуекуура сасупји се из шеуири целине: Темаускпг исураживаоа, Масуер уезе, Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг 
рада, кпји се сасупји из два сегменуа: Предмеуа заврщнпг рада и Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, 
прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа, суудену сампсуалнп 
ппвезује сва суешена знаоа и вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа и 
мауеријализације слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Масуер прпјекау предсуавља рад на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија са јаснп 
преппзнауљивим исураживашким кпмппненупм: исураживаое крпз дефинисаое пснпвних пиуаоа исураживаоа крпз 
прпјекау, исураживаое и развијаое прпјекуануских меупда у складу са Масуер уезпм кап аналиуишких и генеришких 
суудија у прпсупру са јавнпм прпверпм кпнцепуа.  

Исхпд предмета  
Резулуау исураживаоа крпз прпјекау - фпрмираое кпнцепуа прпјекуа – припрема за израду Масуер заврщнпг рада. 

Садржај предмета 
Исураживаое крпз прпјекау, мпделпваое, пбликпваое и сурукууираое прпграма и кпнцепуа прпјекуа.  
Рад на неппхпднпј релеванунпј и референунпј лиуерауури, прпналажеое аналиуишких и генеришких мпдела 
исураживаоа. 

Литература  
Лиуерауура преппрушена пд менупра  

Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра 
Меупдплпгија исураживаоа крпз прпјекупваое 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 0 

Предаваоа: 0 Вежбе: 0 Други пблици насуаве:  4 Суудијски исураживашки рад:  8 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се реализује крпз инуеракуивне пблике насуаве, исураживашки рад сууденуа и менупрски рад. Усмена јавна 
пдбрана масуер прпјекуа пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

пракуишна насуава 30 елабпрау  50 

кплпквијум-и 10 усмена пдбрана прпјекуа 10 
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ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Архитектпнске технплпгије 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AT 

Назив предмета: СТУДИП М01АТ – ПРПЈЕКАТ -01 / 02 

Наставник / наставници:  

01 - др Бранислав Д. Жегарац, редпвни прпфеспр (1), др Јелена А. Иванпвић-Щекуларац, редпвни прпфеспр 

02 - др Будимир С. Судимац, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Прпјекупваое и реализација суамбених и ппслпвних пбјекуа намеоених уржищуу у ценуралним делпвима Бепграда предсуавља уему 
кпја је данас изузеунп акууелна у савременпј дпмаћпј пракси, ппсебнп упкпм ппследоих десеуак гпдина.  

Задауак пбухвауа исураживаое прпсупрних, лпкацијских, кпнсурукуивних и екпнпмских парамеуара прпјекупваоа пбјекауа за 
уржищуе са акценупм на избегаваоу рууинских рещеоа, а у правцу прпналажеоа нпвих, креауивних присуупа у функципналнпм, 
есуеускпм и кпнсурукуивнпм смислу. Ппсебан деп задаука пднпси се на исураживаое примене савремених мауеријала, 
кпнсурукуивних рещеоа  и ууицаја архиуекупнскпг деуаља на пбликпвне и функципналне каракуерисуике пбјекуа. 

Исхпд предмета  

Планирани исхпд је да се сууденуи крпз рад на задауку уппзнају са савременим присуупима у прпјекупваоу, 

мауеријализацији и реализацији суамбених и ппслпвних пбјекауа, у ценуралним делпвима Бепграда, а ппред упга изуше 

акууелну урбанисуишку и закпнску регулауиву, закпниупсуи уржищуа кап и прпблеме реализације пбјекауа у ппсупјећем 

градскпм укиву кпји ће им знаунп плакщауи рад у привреди и пплагаое сурушнпг испиуа из пбласуи архиуекууре. 

Садржај предмета 

- Тепријска настава 

- Практишна настава  

Литература  

• Kronenburg Robert: Flexible – Architecture that Responds to Change, Laurence King Publishing Ltd, London, 2007. 

• Mostaedi Arian: Nuovi edifici residenziali collettivi, Logos, Barselona, 2000. 

• Schittich Christian: Housing for People of All Ages, Detail – Institut für internationale Architektur – Dokumentation GmbH, München, 2007. 

• Reiners Holger: Die besten Einfamilienhäuser, Georg D.W. Callwey GmbH&Co., München,1999/2000. 

• Broto Carles: Innovative Public Housing, Mostaedi Arian, Barselona, 2005. 

• Detail, broj 3, 2006. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 0    вежбе: 0 други пблици насуаве: 9 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се реализује крпз кпнсулуације на вежбаоима у суудију, кпд куће и на уерену. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30 прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрауа 60 

семинар-и    

 

 
 
 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AT 

Назив предмета: СТУДИП М01АТ-СЕМИНАР- 01 / 02 

Наставник / наставници:  

01 - др Бранислав Д. Жегарац, редпвни прпфеспр (1), др Јелена А. Иванпвић-Щекуларац, редпвни прпфеспр 

02 - др Будимир С. Судимац, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ семинара је анлиза и прпјекупваое архиуекупнских елеменауа кпји дппринпсе смаоеоу ексуремних прирпдних и сувпрених 
ууицаје на кпнфпр и зпну угпднпсуи бправка људи у разлишиуим климауским срединама. Тпкпм семинара испиуиваће се нашини 
защуиуе, пбликпвни и уехнплпщки ппуенцијали ппјединих врсуа защуиуа кап пдгпвпр на изазпве пдрживпг свеуа. Насуава на семинару 
има за циљ да сууденуе, крпз уепријску насуаву, суудије слушаја и гпсуујућа предаваоа, уппзна са савременим сисуемима защуиуе, 
пснпвним принципима прпјекупваоа елеменауа защуиуе и мпгућим нашинима инуегрисаоа у урбану сурукууру. Елеменуи защуиуе 
уреуираће се кап деп прпцеса укупне енергеуске ппуимизације архиуекупнскпг пбјекуа или прпсупра унууар кпга уехнплпщки развпј 
пмпгућава кприщћеое садащоих и будућих прирпдних ппуенцијала. Сууденуи ће крпз пракуишан рад на изради семинарскпг рада 
суећи знаое п слпженим аспекуима прпјекупваоа прпсупра за угпдан бправак људи. 

Исхпд предмета  

Знаоа суешена крпз уепријску насуаву на пвпм предмеуу су дппуоена и унпређена знаоа из архиуекупнских кпнсурукција 4, кап и 
ппупунп нпва знаоа из пбласуи медија фасада, кпја пресуављају пснпву за развијаое криуишкпг мищљеоа п знашају и примени 
најсавременијих уехнплпгија и мауеријла у архиуекуури. Ппред упга, сууденуи суешена знаоа мпгу примениуи у прпцесу прпјекупваоа 
инпвауивних пбјекауа и кпнсурукција. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Пснпва рада на семинару је уппзнаваое сууденауа са фенпменима и ппјавама кпје ууишу на зпну угпднпсуи, а кпји псим 
функципналних имају и пбликпвни,екплпщки и енергеуски каракуер. Тежищуе семинара је у анализи разлишиуих уендеција у 
кпнципираоу и прпјекупваоу елеменауа защуиуе архиуекупнских пбјекауа и пувпрених прпсупра у разлишиуим климауским срединама. 
Крпз анализу разлишиуих кпнцепауа исуражују се мпгућнпсуи сувараоа инуеграуивних сисуема кап делпва сурукууре пбјекауа кап и 
сисуема кпји дпзвпљавају лакп ращшлаоаваое у сврху ппнпвне уппуребе и рециклаже. 

Литература  

1. Klaus Daniels, TECHNOLOGIE DES ÖKOLOGISCHEN BAUENS, Birkhauser, 1999.,  
2. Behling Sophia and Behling Stefan, SOLAR POWER the evolution of sustainable architecture, New York, Prestel, 2000 
3. Herzog Thomas (ed.), SOLAR ENERGY IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANING, London,Prestel, 1996. 
4. Kemp Wiliam H. SMART POWER:AN URBAN GUIDE TO RENEWABLE ENERGY AND EFFICIENCY,Tamworth, Aztext Press, 2004. 
5. Yannas Simos,Errel Evyator, Molina Jose Luis, ROOF COOLING TECHNIQUES, London, Earthscan, 2008. 
6. Christian Schittich, SOLARES BAUEN-strategien.vision.koncepte, Birkhauser, 2003.,  
7. Gerhard Hausladen, CLIMA SKIN, Callwey, 2006.,  
8. Dirk U.Hindrichs,Klaus Daniels, Plusminus20/40latitude, Alex Manges, 2009. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви:  

/ предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава на семинару се спрпвпди крпз уепријску насуаву, анализе суудије слушаја и инуеракуивну насуаву и дискусије. Предаваоа су 
кпнципирана уакп да се сууденуи уппзнају са архиуекуурпм савремених и урадиципналних нашина защуиуе пд прирпдних и сувпрених 
ууицаја, пснпвама фпрмираоа склпппва защуиуе, функципналнпм сисуемауизацијпм и прганизацијпм прпсупра за угпдан бправак 
људи. Рад на семинарскпм раду спрпвпди се крпз кпнсулуације са сууденуима. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена Завршни испит Ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AT 

Назив предмета: СТУДИП М02АТ- ПРПЈЕКАТ -01 - ПДРЖИВА АРХИТЕКТУРА – РЕСУРСИ КАП ППДСТИЦАЈ ГРАЂЕОА 

Наставник / наставници: др Ана П. Радивпјевић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни           

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Упућиваое сууденауа на разлишиуе кпнцепуе и правце савременпг прпјекупваоа и грађеоа кпји у свпјпј пснпви имају бригу п 
ресурсима (мауеријала и енергије). Брижљив пднпс према ресурсима се у разлишиуим прпјекуануским прпблемима и задацима мпже 
уумашиуи кап ппредељеое за лпкалне мауеријале, нискпбучеуне или алуернауивне мауеријале, урајне и пуппрне мауеријале и сл. 
Псим упга, крпз кпнцепу прпјекуа преиспиуује се и пиуаое пднпса према грађевинама кап ресурсима, пднпснп извприма грађевинскпг 
мауеријала – пднпс према изграђенпм фпнду зграда и оихпв уреуман, кап и пиуаое уреумана грађевинскпг пупада кпји се јавља упкпм 
живпунпг циклуса неке зграде. У упм смислу, сууденуи преиспиуују кпнцепуе кап щуп су 3R (Reduce-Reuse-Recycle), ZeroWaste, Design 
for Deconstruction и сл, прихвауајући их кап пплазищуе у прпцесу прпјекупваоа. У щирем кпнуексуу, пиуаое ресурса кпје се прпјекупм 
преиспиуује укљушује и пиуаое ресурса енергије (уграђене и кприсне) кап ппследице пдабира мауеријала грађеоа. 

Исхпд предмета  
Разумеваое савремених кпнцепауа прпјекупваоа и грађеоа кпји у свпјпј пснпви имају ппсебну пажоу према ресурсима (мауерија а и 
енергије), а кпји кап ппследицу имају специфишан суав према пдабиру мауеријала и уехника/уехнплпгија грађеоа, кап и оихпва 
примена на кпнкреунпм прпјекуанускпм задауку. 

Садржај предмета 
Тепријска настава  

- излаже се у пквиру семинара Мауеријали и ресурси; 
Практишна настава  
Преухпдне анализе и дефинисаое кпнкреунпг прпјекунпг задаука за израду идејнпг архиуекупнскпг прпјекуа. Пшекивани присууп 
прпјекуу уребалп да превасхпднп буде рукпвпђен идејпм функципналнпг и раципналнпг кприщћеоа прпсупра/земљищуа кпје 
предсуавља један пд пснпвних ресурса, пднпснп избпрпм мауеријала и уехника/уехнплпгија грађеоа кпји би уребалп да буду уакви да 
ппказују псмищљен пднпс према ресурсима (мауеријала и/или енергије). Израда идејнпг архиуекупнскпг прпјекуа са деуаљима и 
прауећим анализама и схемама упкпва мауеријала упкпм живпунпг циклуса мауеријала/зграде.  
Литература  
Hillebrandt, A., Riegler-Floors, P., Rosen, A., Seggewiesnnette, J.: Manual of Recycling, Detail, 2019. 
Hildebrand L., Kosanovid S., Radivojevid A., Konstantinou Th., Klein T. (eds.): Book 5 Approaches, Methods and Tools for Sustainable and 
Resilient Building Design. KLABS book series: Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and 
Design, TU Delft Open, 2018. 
Dukovid Ignjatovid N., Konstantinou Th., Zbašnik-Senegačnik M. (eds.): Book 4 Energy: Resources and Building Performance. KLABS book series: 
Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design, TU Delft Open, 2018. 
Kosanovid S., Novakovid N. i Fikfak A. (ur.) Pregledi održivosti i otpornosti građene sredine, TU Delft Open, 2018. 
Sassi, Paola: Strategies for Sustainable Architecture, Taylor & Francis, 2006. 
Harris, Cindy and Pat Borer: The Whole House Book, Centre for Alternative Technology, 2005. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 0  вежбе: 0 други пблици насуаве: 9 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се реализује крпз вежбаоа у суудију, исураживаое и рад кпд куће и рад на уерену.  

У суудију се ппвременп пдржавају предаваоа, дискусије и анализе примера из праксе. У насуаву се пп ппуреби мпгу укљушивауи 
експеруи из разлишиуих пбласуи са циљем да се уема рада сагледа из угла разлишиуих сурука и специфишних прпблема. Пракуишан рад 
је ппдржан семинарпм Мауеријали и ресурси. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрауа 60 

семинар-и    

 



 

Назив предмета: СТУДИП М02АТ – ПРПЈЕКАТ -02 

Наставник / наставници: др Науаща Д. Ћукпвић Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ рада на суудију је развијаое сппспбнпсуи дефинисаоа архиуекупнскпг рещеоа кпје инуегрище пдгпвпре на климауске, 
мпрфплпщке, друщувене и урбане аспекуе даупг кпнуексуа. Крпз рад на кпнкреунпм задауку, сууденуи исуражују узрпшнп-ппследишне 
везе архиуекупнскп-урбанисуишких инуервенција у даупм прпсупрнпм пквиру, кап и разлишиуе прпјекуануске присуупе кпјима се 
кприсуе ппуенцијали лпкације. Тежищуе рада је на креауивнпј примени принципа бипклимауске, зелене и енергеуски ефикасне 
архиуекууре у прпцесу прпјекупваоа, пд урбанисуишкп-прпграмских ппсуавки дп деуаља и мауеријализације. 

Исхпд предмета  
У првпј фази рада фпрмира се уемаускпг-прпграмски пквир везан за разлишиуе аспекуе пдрживпсуи кап кауегприје кпја ппвезује 
екплпщке, друщувене и мауеријалне импликације архиуекупнске делаунпсуи у даупм кпнуексуу. У другпј фази рада сууденуи у прпцес 
прпјекупваоа инуегрищу принципе и сисуеме пдрживе, бипклимауске, зелене и енергеуски ефикасне архиуекууре примерене 
пдабранпм кпнцепцијскп-прпграмскпм присуупу уеми. 
Студент ће имати сппспбнпст да: припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; разуме кпнструктивни и 
структурални склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и 
изградоу кпмплетнпг архитектпнскпг прпјекта; развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима 
кпји интегрище естетске аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
Студент ће имати знаое п: примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући 

прпмищљени и критишки  приступ; тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски 
прпјекат; креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; креативнпј примени слишних 
радпва у прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације; принципима прпјектпваоа 
пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; системима за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима 
пдрживпг развпја; 
Студент ће имати разумеваое п: пптребама и тежоама кприсника пбјеката; утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте; улпзи архитекте у 
прпјектантскпм тиму и грађевинскпј индустрији, преппзнајући важнпст текућих метпда и трендпва у пбликпваоу грађене 
средине; мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће заједнице; пптреби да се критишки испитају примери кпји 
су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки релевантни за 
ппстављени прпјектни задатак; пптреби да се прпцене и припреме прпјектни задаци разлишитих размера и типплпгија, да се 
дефинищу захтеви клијента и кприсника и оихпва прилагпдљивпст лпкацији и кпнтексту; истраживаоу, критишкпј прпцени и 
избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским 
прпјектпм; 

Садржај предмета 
Савремени присууп аспекуима пдрживпсуи у архиуекуури ппдразумева щирпк спекуар уема и нпву кпнуексууализацију улпге архиуекуе 
у прпцесу фпрмираоа пкружеоа. Уппзнаваоем акууелних уепријских ппсуулауа, оихпвим ”филурираоем” крпз дискусије и рад на 
задауку, суудену и сам дефинище свпја уепријска пплазищуа и ппупм их превпди у архиуекупнски пбјекау, са свим елеменуима 
мауеријалиуеуа. 
Пд сууденауа се пшекује да исураже прпграмска, архиуекупнска и уехнплпщка рещеоа кпјима ће пружиуи савремен пдгпвпр на изазпве 
урбанизације у специфишнпм друщувенпм и прпсупрнпм кпнуексуу. 

Литература  
A Green Vitruvius, V. Brophy and J.O. Lewis, Earthscan 2011. 
Бипклимаускп планираое и прпјекупваое, Пуцар М, Пајевић М, Јпванпвић Ппппвић М., Завеу 1994. 
Energy - Resources and Building Performance, T.Konstantinou, N. Dukovid Ignjatovid and M. Zbašnik-Senegačnik (Eds.), TU Delft Open 2018. 
Pregledi održivosti i otpornosti građene sredine, Kosanovid S., Novakovid N., Fikfak A. (Eds.) TU Delft Open 2018. 
Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design, S. Kosanovid, A. Fikfak, N. Novakovid and 
T. Klein (Eds.), TU Delft Open 2018. 
Скрипуа, збпрник уексупва (дисурибуира се сууденуима упкпм семесура) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици насуаве: 9 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Индивидуални и групни прпјекуи, исураживашки прпјекуи, дискусије, презенуације; пбилазак лпкације, инуеракуивни 
пблици насуаве, анализа слушајева. 



Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 30 семинарски рад  

семинар-и  прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрауа 60 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије - Aрхиуекуура_Мпдул AT 

Назив предмета: СТУДИП М02АТ –СЕМИНАР -01 - МАТЕРИЈАЛИ И РЕСУРСИ  

Наставник / наставници: др Ана П. Радивпјевић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са улпгпм и знашајем кпје мауеријали имају у кпнцепуу пдрживе архиуекууре, у смислу пднпса према ресурсима, 
кплишине уграђене енергије и кплишине уграђенпг угљен дипксида, упксишнпсуи и другим импликацијама пп живпуну средину. 
Упућиваое на знашај адекваунпг суава према прпблему заврщеука живпунпг циклуса зграде/мауеријала и усппсуављаое кпрелације 
између избпра мауеријала и кпнцепауа грађеоа кпји у свпјпј пснпви ппказују специфишан пднпс према ресурсима (мауеријала и 
енергије). Уппзнаваое са пснпвним пплазищуима пваквих кпнцепауа (3R (Reduce-Reuse-Recycle), ZeroWaste, Design for Deconstruction 
и сл.). 

Исхпд предмета  

Разумеваоe знашаја кпји пдабир мауеријала има за кпнцепу пдрживе архиуекууре, кап и ууицаја пдабира на ппсуизаое специфишних 
савремених кпнцепауа грађеоа, усмерени на прпблеме заврщеука живпунпг циклуса мауеријала/зграда. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Ууицај/инуеракција мауеријала на пкплину – ресурси, енергија, загађеое; Живпуни циклус мауеријала и зграда; Заврщеуак живпунпг 
циклуса - прпблем пупада и нашин рещаваоа прпблема; Трајнпсу мауеријала и пднпс према урајнпсуи грађевине; Кпнцепуи 
управљаоа пупадпм и кпнцепуи грађеоа. 

Литература  

Hillebrandt, A., Riegler-Floors, P., Rosen, A., Seggewiesnnette, J.: Manual of Recycling, Detail, 2019. 

Calkins, Meg: Materials for Sustainable Sites, Wiley, 2009. 

Harris, Cindy and Pat Borer: The Whole House Book, Centre for Alternative Technology, 2005. 

Woolley, Tim et al.: Green Building Handbook, Volume 1, Spon Press, 2001. 

Woolley, Tim and Sam Kimmins: Green Building Handbook, Volume 2, Spon Press, 2002. 

Berge, Bjørn: The Ecology of Building Materials, Architectural Press, 2001. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2   вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава је уепријске прирпде п пдвија се крпз предаваоа еx - katedra, уз суудије слушаја, дискусије и акуивнп ушещће сууденауа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије  Архиуекуура_ Мпдул АТ 

Назив предмета: СТУДИП М02АТ – СЕМИНАР -02 

Наставник / наставници: др Науаща Д. Ћукпвић Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:/ 

Циљ предмета 

Пснпвни принципи и уемауика пдрживпг развпја су упкпм прпуеклих деценија суекли свпје незапбилазнп свпје месуп у 
архиуекупнскпј уеприји и пракси. Циљ семинара је уппзнаваое сууденауа са акууелним уепријским ппсуавкама из пве пбласуи уз 
криуишкп размаураое пракуишних пиуаоа кпја ће и сами преппзнауи кап релевануна за свпј рад на прпјекуу М02.   

Исхпд предмета  

Исхпд предмеуа је акуивнп знаое п пснпвним премисама пдрживе архиуекууре, принципима прпјекупваоа бипклимауске, 
енергеуски ефикасне и зелене архиуекууре уз сппспбнпсу криуишкпг преиспиуиваоа прпјекуануских и уехнплпщких рещеоа у 
кпнуексуу хплисуишкпг присуупа задауку кпји се ради на суудију М02. 

Студент ће имати сппспбнпст да: разуме кпнструктивни и структурални склпп, стратегије защтите живптне средине и 
регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг архитектпнскпг прпјекта;  

Студент ће имати разумеваое п: пптребама и тежоама кприсника пбјеката; утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте; . прирпди 
прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима пбјеката, извпђашима 
грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщтву; улпзи архитекте у прпјектантскпм тиму и грађевинскпј 
индустрији, преппзнајући важнпст текућих метпда и трендпва у пбликпваоу грађене средине; мпгућем утицају прпјеката за 
изградоу на ппстпјеће и будуће заједнице; пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак; пптреби да се прпцене и припреме прпјектни задаци разлишитих 
размера и типплпгија, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и оихпва прилагпдљивпст лпкацији и кпнтексту; 
истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа 
материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се интегрище 
знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 

Студент ће имати знаое п: принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 

системима за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја. 

Садржај предмета 

Тепријски сегмену насуаве намеоен је суицаоу знаоа п пснпвним премисама пдрживе архиуекууре, кап и уппзнаваоу са 
принципима прпјекупваоа бипклимауске, енергеуски ефикасне и зелене архиуекууре.  

Тежищуе семинара је на криуишкпм преиспиуиваоу прпјекуануских и уехнплпщких рещеоа у кпнуексуу хплисуишкпг присуупа задауку 
кпји се ради на суудију М02. 

Литература  

A Green Vitruvius, V. Brophy and J.O. Lewis, Earthscan 2011. 

Бипклимаускп планираое и прпјекупваое, Пуцар М, Пајевић М, Јпванпвић Ппппвић М., Завеу 1994. 

Conserving energy/Сашувај енергију, Д. Игоаупвић, Н. Ћукпвић Игоаупвић, GIZ и Универзиуеу у Бепграду – Архиуекупнски факулуеу, 
2017. 

Energy - Resources and Building Performance, T.Konstantinou, N. Dukovid Ignjatovid and M. Zbašnik-Senegačnik (Eds.), TU Delft Open 2018. 

Pregledi održivosti i otpornosti građene sredine, Kosanovid S., Novakovid N., Fikfak A. (Eds.) TU Delft Open 2018. 

Reviews of Sustainability and Resilience of the Built Environment for Education, Research and Design, S. Kosanovid, A. Fikfak, N. Novakovid 
and T. Klein (Eds.), TU Delft Open 2018. 

Скрипуа, збпрник уексупва (дисурибуира се сууденуима упкпм семесура) 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, инуеракуивни пблици насуаве, радипнице, дискусије, презенуације, индивидуални и групни прпјекуи, маои 
исураживашки прпјекуи, дискусије, презенуације, анализа слушајева. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 



акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 40 семинарски рад 50 

семинар-и    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије - Архиуекуура_Мпдул АТ 

Назив предмета: СТУДИП М03-АТ -01  

Наставник / наставници: др Дущан М. Игоаупвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ предмеуа је развпј сппспбнпсуи  криуишкпг сагледаваоа међупднпса: прпграмских захуева, специфишнпсуи лпкације, уехнишкп 
уехнплпщких сисуема  и фпрмулације архиуекупнскпг кпнцепуа савременпг пбјекуа базиранпг на принципима зелене архиуекууре. 
Циљ предмеуа предсуавља и пвладаваое меупдама анализе генерауивних ууицајних факупра (прирпдних и сувпрених) уз адекваунп 
рещаваое прпграмских захуева и минимизираое енергеуских перфпрманси пбјекуа.   
Крпз прпјекау сууденуи се уппзнају и са меупдама дефинисаоа савременпг кпнцепуа пмпуаша пбјекуа уз разраду уехнишкп 
уехнплпщких каракуерисуика дп нивпа архиуекупнскпг деуаља пднпснп сагледавају нашин прилагпђаваоа гпдищоем климаускпм 
риуму. 
Ппсебан циљ задаука је развпј кпнцепуа базиран на ппщупваоу прирпднпг пкружеоа и прирпде уппщуе - пд нивпа кпнкреуне 
лпкације и оених ппуенцијала и пгранишеоа, дп брижљивпг пдабира кпнсурукција и мауеријала. 

Исхпд предмета  
Исхпд предмеуа је пвладаваое знаоима и уехникама кпје пмпгућују адекваунп сагледаваое и анализу ууицаја прирпдних и 
сувпрених елеменауа пкружеоа и оихпв адеквауан уреуман крпз прпјекупваое и грађеое зграда, минимизирајући негауивне ууицаје 
пбјекуа,  а базиранп на савременим уепреуским кпнцепуима и уехнплпщким рещеоима. 

Садржај предмета 
Уппзнаваое са акууелним уепреуским и пракуишним ппсуавкама зелене архиуекууре и оеним релацијама према савременим 
уенденцијама у мауеријализацији пбјекауа. 
Анализа задаупг прпграма и оегпвпг пднпса према генерауивним аспекуима прирпднпг, кулуурплпщкпг, уехнишкп уехнплпщкпг и 
енергеускпг ппрекла.  
Фпрмираое кпнкреунпг прпсупрнп-функципналнпг  пквира у склппу задаупг прпграма, и оегпва елабпрација на  нивпу 
кпнцепууалнпг пднпснп разрада на нивпу идејнпг прпјекуа, кап и деуаљна разрада сегменуа уермишкпг пмпуаша а према захуевима 
кприсника (прпграма) и гпдищоем прирпднпм риуму. 
Израда прпграмских мпдела, једнпсуавних прпсупрнп-енергеуских симулација и сагледаваое/разрещаваое пднпса према 
прирпдним и сувпреним услпвима уз прпверу пплазних ппсуавки.  
Разрещеое мауеријализације сегменуа пмпуаша уз разумеваое лпгике урансфпрмабилнпсуи и прилагпдљивпсуи. 

Литература  
Owen Lewis, J. Bropy, V. (1999) A Green Vitruvius: Principles and Practice of SustainableArchitectural Design. London: James and James 
Gauzin-Müller, D. (2001). Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts Technologies Examples, Basel: Birkhäuser 
Hegger, M., Fuchs, M., Stark, T., Zeumer, M. (2008). Energy Manual – Sustainable Architecture, Basel•Boston• Berlin: Birkhäuser 
Herzog t. Krippner, R. Lang, W. (2004). Facade construction Manual, Basel•Boston• Berlin: Birkhäuser – Publishers for Architecture и Munich: 
Edition Detail 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа: 1    вежбе: 0 други пблици насуаве:  6 (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа еx-катедра, исураживаое генерауивних парамеуара лпкације, анализа слушајева, дискусије, презенуације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе пена  Завршни испит   ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испиу  

кплпквијум-и 15+15 прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрауа 60 

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акaдемске суудије  Архиуекуура_Мпдул АТ 

Назив предмета: СТУДИП M03 - АТ -02 

Наставник / наставници:  др Таујана С. Јуренић, дпцену 

Статус предмета: избпрни  

Брпј ЕСПБ: 12 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ рада на суудију је уппзнаваое сууденауа са прпјекупваоем јавнпг пбјекуа кулууре уз специфишнпсуи градске лпкације и 
пгранишенпг прпсупра и капациуеуа. Тпкпм насуаве ће сууденуи биуи прпведени крпз прпцес прпјекупваоа и елеменуе управљаоа 
прпјекупм, пд усппсуављаоа лпкације, прекп идејнпг рещеоа и идејнпг прпјекуа, дп оегпве разраде у пдгпварајућем пбиму. Ппсебна 
пажоа у разради прпјекуа биће ппсвећена прпјекупваоу према важећпј регулауиви за предвиђени прпграм, зауим прелиминарнпј 
прпцени урпщкпва изградое и елеменуима прганизације грађеоа. 

Исхпд предмета  

Псппспбљенпсу сууденауа за архиуекупнскп прпјекупваое и оегпве мулуидисциплинарне аспекуе. Развпј идејнпг 
рещеоа у прпјекау вище дефиниције, разрађене функције, пбликпваоа, кпнкреуизпване кпнсурукције, 
мауеријализације, и прпсупрних рещеоа кпја пмпгућавају савремену ппремљенпсу инсуалаципним сисуемима. 

Садржај предмета 

Практишна настава  

Насуава се пдвија кап пракуишна крпз симулацију прпјекунпг прпцеса, пд исураживаоа лпкације и прпграма, укљушујући  планска 
дпкуменуа и важећу регулауиву. Накпн фпрмираоа идејнпг рещеоа, пнп се разрађује у елеменуе прпјекуа за грађевинску дпзвплу. 

Литература  

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 1 вежбе: 0 други пблици насуаве:  (суудијски) исураживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз кпмбинацију предаваоа, анализа слушајева, индивидуалнпг исураживашкпг рада, и презенуација. Прпграмска 
исураживаоа, развпј кпнцепуа, и фпрмираое идејнпг архиуекупнскпг рещеоа.  Разрада идејнпг рещеоа у елеменуе главнпг прпјекуа. 
Уппзнаваое са прпцеспм прпјекуа.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку насуаве 10 писмени испиу   

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30 прпјекуни елабпрау и пдбрана елабпрауа 60 

семинар-и    

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул АТ / Инуегрисане акaдемске 
суудије архиуекуура 

Назив предмета: ТЕМАТСКП ИСТРАЖИВАОЕ – АТ -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 

Наставник / наставници:  

01 - др Бранислав Д. Жегарац , редпвни прпфеспр 
02 - др Лидија С. Ђпкић, редпвни прпфеспр 
03 - др Александар Н. Рајшић, ванредни прпфеспр 
04 - др Будимир С.Судимац, ванредни прпфеспр 
05 - др Дущан М. Игоаупвић, ванредни прпфеспр 
06 – арх. Драган Н. Маршеуић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5  

Услпв: / 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Архиуекуура_Мпдул АТ сасупји се из шеуири целине: Темаускпг 
исураживаоа - АТ, Масуер уезе - АТ, Масуер прпјекуа - АТ и Масуер заврщнпг рада - АТ, кпји се сасупји из два сегменуа: Предмеуа 
заврщнпг рада и Заврщнпг рада. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, 
фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа, суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине, влада прпцеспм 
исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа, кпнсуруисаоа и мауеријализације слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Темаускп исураживаое предсуавља индивидуалнп исураживаое на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија кпје 
ппдразумева исураживаое и пбраду ппщуих и ппсебних уема у складу са уемауским пквирпм. Циљ предмауа је да суудену фпрмира 
кпрпус инфпрмација и ппдауака применпм разлишиуих сурауегија и уакуика исураживаоа кап пснпв и припрему за реализацију даљих 
акуивнпсуи на Масуер уези, Масуер прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. Такпђе, циљ је да у пквиру курса суудену дефинище предмау 
рада и уему исураживаоа, фпкусира исураживашки прпблем и фпрмира преглед лиуераууре и псуалих извпра. 

Исхпд предмета  
Пшекује се да предмеу Темаускп исураживаое ппдсуакне и унапреди исураживашке ппуенцијале сууденауа и пбезбеди знаоа, 
вещуине и псуале кпмпеуенције ппуребна за даљи рад на Масуер уези, Масуер прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. 

Садржај предмета 
Тепријска / практишна настава 
Крпз кпмбинацију предаваоа и инуеракуивне насуаве, сууденуи се усмеравају ка фпрмулацији ппјединашних исураживашких уема. 
Насуавпм на предмеуу унапређују се вещуине и знаоа п савременим меупдама архиуекупнскпг исураживаоа, а ппсебнп меупдпм 
исураживаоа крпз прпјекупваое, зауим ближе се дефинище уемауски пквир, усклађују индивидуалне уеме са циљевима 
исураживаоа и циљеви ппвезују са радпм на пракуишнпм задауку. 
Сампсуални исураживашки рад ппдразумева рад на релеванунпј лиуерауури и исураживаоа кпнуексууалних и исупријских шиоеница; 
савремених аналпгних садржаја, функција, мпдела и архиуекупнских аруефакауа; савремених уехнплпгија, меупда и алауа за 
прпјекупваое и грађеоа разлишиуих уиппва пбјекауа. 
Литература  
Лиуерауура се дефинище у скалду са задаукпм, а садржи библипграфске јединице преппрушене пд менупра и/или предлпжене пд 
сууденуа и прихваћене пд менупра, а кпје су везане за: 
- уемауски пквир и прпблем исураживаоа и  

- меупдплпгију исураживаоа.  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 

У реализацији насуаве примеоују се разнпврсни пблици рада, кап щуп су предаваоа, инуеракуивни пблици насуаве, 
сампсуални исураживашки рад сууденуа, иуд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  испиуни елабпрау  

семинар-и  заврщип 



Студијски прпграм/студијски прпграми: Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул АТ / Инуегрисане акaдемске 
суудије архиуекуура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА – AT -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 

Наставник / наставници:  

01 - др Бранислав Д. Жегарац , редпвни прпфеспр 
02 - др Лидија С. Ђпкић, редпвни прпфеспр 
03 - др Александар Н. Рајшић, ванредни прпфеспр 
04 - др Будимир С.Судимац, ванредни прпфеспр 
05 - др Дущан М. Игоаупвић, ванредни прпфеспр 
06  - арх. Драган Н. Маршеуић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер уеза - AT зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое - AT. Ппуврђенп 
Темаускп исураживаое. 

Циљ предмета 

Циљ Масуер уезе је да се на пснпву вепма пувпренпг уемаускпг и прпсупрнпг пквира исураже нпве кпнцепције прпјекупваоа у 
прпграмскпм и пбликпвнпм смислу, кап и мпгућнпсуи примене нпвих мауеријала и уехнплпгија. Тп ппдразумева целпвиу (хплисуишки) 
присууп архиуекупнскпм прпјекупваоу у правцу задпвпљаваоа нпвих ппуреба савременпг друщува и прихвауаоа ппуребе пдрживпсуи 
у енергеускпм и уехнплпщкпм кпнуексуу. Анализа релевануних ууицаја, разумеваое и суудија лпкације, функције и уехнплпгије 
задаупг пбјекуа уреба да пмпгуће да се савремена рещеоа удпме и рефлекуују крпз прпсупрнп-функципнални, пбликпвни и 
кпнсурукуивни кпнцепу пбјекуа и оегпву кпмуникацију са пкружеоем. Пшекује се синуеза и примена свих суешених знаоа. Резулуау 
уреба да предсуавља ппдлпгу за израду прпјекунпг задаука за масуер прпјекау. 

Исхпд предмета  
Писана уеза кпја ппказује сппспбнпсу ппвезиваоа и примене свих суешених знаоа, а ппсебнп нпвих мауеријала и уехнплпгија. 

Садржај предмета 

Практишна настава  
_ Исураживаое релевануних прпјекауа и планпва, ппсуављаое меупдплпщкпг присуупа за дефинисаое прпграма;  
_ Графишки и прпсупрни приказ анализе лпкације, функције и уехнплпгије;  
_ Дефинисаое прпјекунпг задаука за Масуер прпјекау;  
_ Усмена пдбрана Масуер уезе. 

Литература  
У зависнпсуи пд уипа и функције пбјекуа, кап и пд лпкације. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици насуаве: 2 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа и презенуације, Анализа и дискусија. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау – писани рад 50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана уезе 10 

кплпквијум-и 10   

семинар-и     

 
 
 
 
 
 



 
Студијски прпграм/студијски прпграми: Масуер акдемске суудије архиуекуура_Мпдул АТ / Инуегрисане акaдемске 
суудије архиуекуура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРПЈЕКАТ - AT -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 

Наставник / наставници:   

01 - др Бранислав Д. Жегарац , редпвни прпфеспр 
02 - др Лидија С. Ђпкић, редпвни прпфеспр 
03 - др Александар Н. Рајшић, ванредни прпфеспр 
04 - др Будимир С.Судимац, ванредни прпфеспр 
05 - др Дущан М. Игоаупвић, ванредни прпфеспр 
06  - арх. Драган Н. Маршеуић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер прпјекау - AТ, зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое - AТ и Масуер уеза 
- AТ. 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуи уведу у кпмплексан и мулуидисциплинаран прпцес архиуекупнскп-урбанисуишкпг прпјекупваоа. За 
архиуекупнски прпјекау пбјекуа циљ је да се псуваре пплазищуа: прпменљивпсу садржаја и кпмуникације са пкружеоем, щуп ууише на 
нивп прпменљивпсуи физишке сурукууре, и екплпщка пдрживпсу, рефлекупвана крпз пдабир мауеријала и енергеуску ефикаснпсу 
пбјекуа, пднпснп кпнцепу мауеријализације пбјекуа. Ужи прпсупрни пквир мпже биуи инуерпплација у градскпм укиву, пбнпва 
ппсупјећих градских зпна и пбјекауа или креираое нпвих сурукуура и јавних прпсупра. Сурукуура уемауских целина кпје ће се у пквиру 
задаука изушавауи пбухвауа: урбанисуишкп прпјекупваое, архиуекупнскп прпјекупваое и ппуенцијале нпвих уехнплпгија 
мауеријализације архиуекупнских пбјекауа. Анализа релевануних ууицаја, разумеваое и рещеое задаупг пбјекуа на пдређенпј лпкацији 
уз исураживаое мпгућнпсуи ппвезиваоа сппљнпг и унууращоег прпсупра, смаоеоа енергеуских ппуреба пбјекуа, а уиме и загађеоа 
живпуне средине. Пшекује се синуеза и примена свих суешених знаоа. Резулуау уреба да предсуавља целину са јаснпм улпгпм у 
кпнуексуу ближег и даљег пкружеоа. 

Исхпд предмета  

Сппспбнпсу ппвезиваоа и имплеменуације суешених, какп ппщуих уакп и специфишних знаоа и вещуина у пбласуи прпјекупваоа 
репрезенуауивних архиуекупнских рещеоа, не самп пп садржају, већ и у ппгледу уехника оихпве мауеријализације, са акценупм на 
енергеуски ефикасне сурукууре, псувареое виспкпг кпмфпра бправка и смаоеое загађеоа живпуне средине. Развијаое вещуине 
криуишкпг и кпмплекснпг присуупа, какп у уепријскп-исураживашкпм уакп и у пракуишнпм ппдрушју архиуекупнскпг и урбанисуишкпг 
прпјекупваоа. Сппспбнпсу да се делује кпмпеуенунп у примени уехника грађеоа и разумеваое оихпвпг развпја, щуп дппринпси укупнпј 
кпмпеуенцији сууденуа. 

Садржај предмета 

Практишна настава  
_ Исураживашки деп: анализа уепреуских суанпвищуа и мпгућнпсуи оихпве примене на кпнкреунпм прпјекуу;  
_ Графишки и прпсупрни приказ архиуекупнскп-урбанисуишкпг рещеоа са елеменуима идејнпг прпјекуа;  
_ Усмена јавна пдбрана Масуер прпјекуа. 

Литература  

У зависнпсуи пд уипа и функције пбјекуа, кап и пд лпкације. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици насуаве: 4 (суудијски) исураживашки рад: 8 

Метпде извпђеоа наставе 

_ Презенуација,  
_ Анализа и дискусија,  
_ Хплисуишки (инуегрални) присууп архиуекупнскпм прпјекупваоу у складу са кпнцепупм пдрживпсуи. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау  50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана прпјекуа 10 

кплпквијум-и 10   

семинар-и     



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ – Мпдул Архитектпнскп кпнструктерствп 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Масуер академске суудије архиуекуура_Мпдул АК 

Назив предмета: ТЕМАТСКП ИСТРАЖИВАОЕ – АК -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06  

Наставник / наставници:  

01 - др Ненад Д. Щекуларац, редпвни прпфеспр 

02 - др Жикица М. Текић, ванредни прпфеспр 

03 - др Александра С. Ненадпвић, дпцену 

04 - др Јелена Ж. Милпщевић, дпцену 

05 - др Дејан Т. Васпвић, дпцену 

06 - др Јефуп T. Терзпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5  

Услпв: / 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Архиуекуура_Мпдул АК сасупји се из шеуири целине: Темаускпг 
исураживаоа, Масуер уезе - АК, Масуер прпјекуа - АК и Масуер заврщнпг рада - АК. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, 
прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа, суудену сампсуалнп ппвезује сва 
суешена знаоа и вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа, кпнсуруисаоа и мауеријализације 
слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Темаускп исураживаое предсуавља индивидуалнп исураживаое на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија кпје 
ппдразумева исураживаое и пбраду ппщуих и ппсебних уема у складу са уемауским пквирпм. Циљ предмауа је да суудену фпрмира 
кпрпус инфпрмација и ппдауака применпм разлишиуих сурауегија и уакуика исураживаоа кап пснпв и припрему за реализацију даљих 
акуивнпсуи на Масуер уези, Масуер прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. Такпђе, циљ је да у пквиру курса суудену дефинище предмау 
рада и уему исураживаоа, фпкусира исураживашки прпблем и фпрмира преглед лиуераууре и псуалих извпра. 

Исхпд предмета  
Пшекује се да предмеу Темаускп исураживаое ппдсуакне и унапреди исураживашке ппуенцијале сууденауа и пбезбеди знаоа, 
вещуине и псуале кпмпеуенције ппуребна за даљи рад на Масуер уези, Масуер прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. 

Садржај предмета 
Тепријска / практишна настава 
Крпз кпмбинацију предаваоа и инуеракуивне насуаве, сууденуи се усмеравају ка фпрмулацији ппјединашних исураживашких уема. 
Насуавпм на предмеуу унапређују се вещуине и знаоа п савременим кпнцепцијама и уепријским ппсуавкама у пбласуи 
архиуекупнскпг кпнсурукуерсува, меупдама исураживаоа, а ппсебнп меупдпм исураживаоа крпз прпјекупваое, зауим ближе се 
дефинище уемауски пквир, усклађују индивидуалне уеме са циљевима исураживаоа и циљеви ппвезују са радпм на пракуишнпм 
задауку. 
Сампсуални исураживашки рад ппдразумева рад на релеванунпј лиуерауури и исураживаоа кпнуексууалних и исупријских шиоеница; 
савремених аналпгних садржаја, функција, мпдела и архиуекупнских аруефакауа; савремених уехнплпгија, меупда и алауа за 
прпјекупваое и грађеоа разлишиуих уиппва кпнсурукуивних сисуема; савремених присуупа и меупда рекпнсурукције и защуиуе 
градиуељскпг наслеђа; кап и разлишиуих уехнишких рещеоа и других уема релевануних за пбласу архиуекупнскпг кпнсурукуерсува. 
Литература  
Лиуерауура се дефинище у скалду са задаукпм, а садржи библипграфске јединице преппрушене пд менупра и/или предлпжене пд 
сууденуа и прихваћене пд менупра, а кпје су везане за: 

- уемауски пквир и прпблем исураживаоа и меупдплпгију исураживаоа.  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици насуаве: 0 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 
У реализацији насуаве примеоују се разнпврсни пблици рада, кап щуп су предаваоа, инуеракуивни пблици насуаве, сампсуални 
исураживашки рад сууденуа, иуд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и  испиуни елабпрау  

семинар-и  заврщип 



 

Студијски прпграм/студијски прпграми: Масуер академске суудије – Архиуекуура_Мпдул АK 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА – AK -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 

Наставник / наставници:  

01 - др Ненад Д. Щекуларац, редпвни прпфеспр 

02 - др Жикица М. Текић, ванредни прпфеспр 

03 - др Александра С. Ненадпвић, дпцену 

04 - др Јелена Ж. Милпщевић, дпцену 

05 - др Дејан Т. Васпвић, дпцену 

06 - др Јефуп T. Терзпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер уеза - AК зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое - AК. Ппуврђенп 
Темаускп исураживаое. 

Циљ предмета 

Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Архиуекуура_Мпдул АК сасупји се из шеуири целине: Темаускпг 
исураживаоа - АК, Масуер уезе - АК, Масуер прпјекуа - АК и Масуер заврщнпг рада – АК.. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, 
прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа, суудену сампсуалнп ппвезује сва 
суешена знаоа и вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа, кпнсуруисаоа и мауеријализације 
слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Масуер уеза - АК предсуавља насуавак исураживаоа заппшеуих у пквиру предмеуа Темаускп исураживаое - АК. Реализује се кап 
индивидуалнп исураживаое на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија, а ппдразумева ппсуављаое и прпверу 
хиппуеза крпз исураживаое. Циљ предмеуа је да суудену, примеоујући адеквауна меупдплпщка знаоа, инсуруменуализује резулуауе 
прелиминарних исураживаоа у инфпрмације кприсне за кпнципираое прпјекунпг рещеоа - уезу кпја ће биуи прпверена крпз 
прпјекау, спрпведе исураживаое кпје је пснпв за реализацију даљих акуивнпсуи на Масуер прпјекуу - АК и Масуер заврщнпм раду - АК, 
кап и да прганизује и презенуује резулуауе свпг исураживаоа. 

Исхпд предмета  
Пшекује се да предмеу ппдсуакне и унапреди исураживашке ппуенцијале сууденауа и дппринесе развпју вещуина исураживаоа, 
анализираоа, криуишкпг и креауивнпг мищљеоа, кап и вещуина кпмуникације и псуалих кпмпеуенција неппхпдних за исураживашки 
рад и кпмуникацију оегпвих резулуауа.   

Садржај предмета 

Тепријска / практишна настава 
Пплазећи пд резулуауа курса Темаускп исураживаое - АК: дефинисанпг предмеуа рада и уеме, исураживашкпг прпблема, прегледа 
референуне лиуераууре и псуалих извпра, рад на масуер уези ппдразумева: дефинисаое хиппуезе(а), пдгпварајуће меупдплпгије 
исураживаоа, анализу и пбраду ппдауака, презенуацију и дискусију резулуауа, извпђеое закљушака и даваое смерница за даље 
акуивнпсуи кпје ће се реализпвауи у пквиру Масуер прпјекуа и Масуер заврщнпг рада. Налази исураживаоа се прганизују у виду 
писанпг рада адеквауне сурукууре, фпрме и пбима, усменп излажу, бране и валпризују са аспекуа јаснпће, меупдплпщке прецизнпсуи 
и сазнајних мпуива.   

Литература  
Лиуерауура се дефинище у складу са задаукпм, а садржи библипграфске јединице преппрушене пд менупра и/или предлпжене пд 
сууденуа и прихваћене пд менупра, а кпје су везане за:  

- уемауски пквир и прпблем исураживаоа и меупдплпгију исураживаоа.  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици насуаве: 2 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 
У реализацији насуаве примеоују се разнпврсни пблици рада, укљушујући инуеракуивне пблике насуаве, исураживашки рад сууденуа, 
менупрски рад иуд. Масуер уеза се брани усменп јавнп пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау – писани рад 50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана уезе 10 

кплпквијум-и 10   

семинар-и     



Студијски прпграм/студијски прпграми: Масуер академске суудије - Архиуекуура_Мпдул АК 

Назив предмета: МАСТЕР ПРПЈЕКАТ - AК -01 / 02 / 03 / 04 / 05 / 06 

Наставник / наставници:  
01 - др Ненад Д. Щекуларац, редпвни прпфеспр 
02 - др Жикица М. Текић, ванредни прпфеспр 
03 - др Александра С. Ненадпвић, дпцену 
04 - др Јелена Ж. Милпщевић, дпцену 
05 - др Дејан Т. Васпвић, дпцену 
06 - др Јефуп T. Терзпвић, дпцену 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Избпр предмеуа Масуер прпјекау - AК, зависан је пд изабранпг предмеуа Темаускп исураживаое - AК и Масуер 
уеза - AК. 

Циљ предмета 
Заврщни деп суудијскпг прпграма Масуер академских суудија - Архиуекуура_Мпдул АК сасупји се из шеуири целине: Темаускпг 
исураживаоа - АК, Масуер уезе - АК, Масуер прпјекуа - АК и Масуер заврщнпг рада - АК. Радпм у пквиру уемаускпг исураживаоа, уезе, 
прпјекуа и заврщнпг рада, крпз прпцес исураживаоа, фпрмулације, кпнципираоа и развпја прпјекуа, суудену сампсуалнп ппвезује сва 
суешена знаоа и вещуине, влада прпцеспм исураживаоа, кпнцепууализације, прпјекупваоа, кпнсуруисаоа и мауеријализације 
слпжених архиуекупнскп-урбанисуишких целина. 
Масуер прпјекау - АК предсуавља рад на највищем и најкпмплекснијем суепену масуер нивпа суудија са јаснп преппзнауљивим 
исураживашким кпмппненупм – исураживаоа крпз прпјекау. Циљ предмеуа је прпвера ппсуавки Масуер уезе - АК, применпм 
адеквауних прпјекуануских меупда, аналиуишких и генеришких суудија, крпз прпцес кпнципираоа и презенуација архиуекупнскпг и 
кпнсурукуивнпг прпјекунпг рещеоа за дефинисани прпсупрни и прпграмски пквир, кпје ће биуи пснпв за реализацију даљих 
акуивнпсуи на Масуер заврщнпм раду - АК. 

Исхпд предмета  
Пшекује се да предмеу ппдсуакне и унапреди исураживашке ппуенцијале сууденауа и дппринесе развпју вещуина исураживаоа, 
анализираоа, криуишкпг и креауивнпг мищљеоа, кап и вещуина кпмуникације и псуалих кпмпеуенција неппхпдних за исураживашки 
рад и кпмуникацију оегпвих резулуауа. 
Такпђе се пшекује се да суудену суекне сппспбнпсуи везане за меупдплпгију прпјекупваоа и израду архиуекупнскпг прпјекуа кпји 
задпвпљава функципналне, есуеуске и уехнишке захуеве; разумеваое пднпса између шпвека и пбјекуа и пбјекуа и оегпвпг пкружеоа; 
разумеваое кпнсурукуивних сисуема грађевинске и кпнсурукупрске прпблемауике релевануне за архиуекупнскп прпјекупваое, 
сппспбнпсу креауивнпг присуупа прпблемима кпнсуруисаоа и оихпвпм рещаваоу уппуребпм адеквауних меупда и алауа и 
инуеграцијпм знаоа суешених из разлишиуих пбласуи у циљу примене исуих у кпнуексуу архиуекууре. 

Садржај предмета 
Насуава је кпнципирана кап исураживаое крпз прпјекау, а ппдразумева рад на кпнкреунпм задауку. Пплазећи пд резулуауа Темаускпг 
исураживаоа - АК и Масуер уезе - АК, пднпснп дефинисанпг уемаускпг, прпсупрнпг и прпграмскпг пквира, акуивнпсуи у пквиру Масуер 
прпјекуа - АК реализују се крпз прпцес кпји укљушује рад на референунпј лиуерауури и извприма, кап и кприщћеое адеквауних 
аналиуишких, генеришких и мпделских исураживаоа у ппсуупку фпрмираоа архиуекупнскп-урбанисуишкпг кпнцепуа и кпнцепуа 
кпнсурукуивнпг сисуема. Резулуауи исураживаоа крпз прпјекау се презенуују у виду елабпрауа дефинисанпг садржаја, са прилпзима 
адекваунпг нивпа разраде и графишке пбраде, усменп бране и валпризују са аспекуа прпграмских, фпрмалних, сурукууралних и 
сазнајних мпуива кпји су ууицали на развпј рещеоа. 

Литература  
Лиуерауура се дефинище у складу са уемпм, а садржи библипграфске јединице преппрушене пд менупра и/или предлпжене пд 
сууденуа и прихваћене пд менупра, а кпје су везане за:   
- уемауски, прпсупрни и прпграмски пквир и меупдплпгију исураживаоа крпз прпјекау. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици насуаве: 4 (суудијски) исураживашки рад: 8 

Метпде извпђеоа наставе 
У реализацији насуаве примеоују се разнпврсни пблици рада, укљушујући инуеракуивне пблике насуаве, исураживашки рад сууденуа, 
менупрски рад иуд. Масуер прпјекау се брани усменп јавнп пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау  50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана прпјекуа 10 

кплпквијум-и 10   

семинар-и     

 


