
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

КОИГА ПРЕДМЕТА 
Пснпвне академске студије - Aрхитектура 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ * 
*Пбавезни предмети у Коизи предмета – Пснпвне академске студије архитектура пбухватају: Обавезне 
предмете студијскпг прпграма Пснпвне академске студије - Архитектура и Обавезне заједнишке предмете 
студијских прпграма Пснпвне академске студије - Архитектура и Интегрисане академске студије - 
Архитектура 

 



 
Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКП ПРПЈЕКТПВАОЕ 

Наставник/наставници: мр Милан М. Вујпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Пснпвни циљеви рада се пднпсе на разумеваое улпге архитекте у стваралашким прпцесима (пд идеје дп реализације) везаним за 
прпстпрну и прпграмску артикулацију архитектпнскпг прпјекта. Истраживаое кпје се спрпвпди у два сегмента задатка, кпји се впде 
паралелнп са архитектпнским прпјектпм (анализа и димензипнисаое), треба да ппслужи кап упприщте за метпдплпщки приступ 
прпјектпваоу кпји је базиран на искуствима прпщлпсти, типплпщким мпделима и изушаваоу прпјектантских традиција, али и да 
буде експерименталан и птвпрен ка нпвим технплпщким и креативним метпдама, кпнцептима и стремљеоима. 

Исхпд предмета  

Развијаое лпгике п архитектпнскпм прпјектпваоу кап следу креативних активнпсти кпји има ташнп пдређен циљ: фпрмираое 
функципналнпг, упптребљивпг и естетски уређенпг прпстпра. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Крпз тепријску наставу, кпја се пдржава једнпм недељнп, прати се  и дппуоује рад на прпјекту. Студентима се пбјащоавају и 
презентују разлишити прпцеси и ппјмпви у архитектпнскпм прпјектпваоу: пд архитектпнске кпмппзиције, типплпгије, ппјмпва 
фпрме, функције и структуре, па дп разлишитих аспеката кпји се уграђују у архитектпнски кпнцепт: пд пбјективних-кпнтекстуалних, 
дп субјективних, интуитивних и креативних. 

Практишна настава  

Практишна настава се пдвија у студију тпкпм 15 радних недеља и састпји се из три сегмента: архитектпнски прпјекат, архитектпнска 
анализа и димензипнисаое елемената. Задаци су међуспбнп ппвезани и прпжети са идејпм да се усппстави кпрелација између 
ушеоа и практишнпг рада. Крпз рад на прпјекту, студенти се уппзнају са пснпвним материјалним елементима архитектуре. Такпђе 
акценат се ставља на изушаваое ппступака и ппјмпва кпји шине језик архитектуре, пд инспирације и идеје, прекп разраде и 
прпвере, па све дп графишкпг и изражајнпг аспекта архитектпнскпг прпјекта. Циљ задатка је и ствараое представе кпд студената п 
знаоу и сазнаоу кап важним ппјмпвима у кпнтексту прпјектантскпг пбразпваоа, шијпм афирмацијпм се стише база кпја је пснпв за 
разлишите интелектуалне, духпвне и креативне ппступке кпје архитектпнскп прпјектпваое кап синтезна активнпст ппдразумева. 

Литература  

Абадић, З. (2010). ЕЛЕМЕНТИ – размищљаоа пствареоа и мпдели. Бепград: Архитектпнски факултет у Бепграду 

Арнхајм, Р. (1990). Динамика архитектпнске фпрме. Бепград: Универзитет  уметнпсти у Бепграду 

Ле Koрбизије (2006). Ка правпј архитектури. Бепград: Грађевинска коига 

Ле Кпрбизије. (2002). Мпдулпр. Бепград: Јасен 

Миленкпвић, Б.(2008). Увпд у архитектпнску анализу 1 . Бепград: Грађевинска коига 

Ракпшевић, М. (2010). 24 шаса архитектуре. Бепград: Припн Арт 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви:/ 

предаваоа: 2 вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Тематска предаваоа, анализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 30 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

димензипнисаое елемената 15   

архитектпнске анализе 15   



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура / Интегрисане академске студије – Архитектура 

Назив предмета: ИСТПРИЈА АРХИТЕКТУРЕ И ГРАДА 

Наставник: др Маркп С. Никплић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3  

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да се студенти уппзнају са пснпвама истприје архитектуре и града крпз тепријске аспекте прпушаваоа, пд фпрмираоа 
првих цивилизација дп архитектуре барпка. Студенти се уппзнају са слпженим прпцеспм развпја архитектуре и насељаваоа, 
техникама грађеоа, примеоеним материјалима, знашеоем прпстпра у архитектури. Избпр тема је такав да се студентима 
презентира материја у щирпкпм хрпнплпщкпм расппну крпз ппсматраое ппщтих истпријских, друщтвених, спциплпщких и 
филпзпфских идеја кпје су услпвљавали развпј и трансфпрмацију пблика у архитектури, ппјаву и развпј стилских редпва, 
градитељских елемената и симбпла. 

Исхпд предмета  

Студенти ће имати знаоа п: 1. културнпј, друщтвенпј и интелектуалнпј истприји, теприји и технплпгијама кпје су пд знашаја за 
прпјектпваое; 2. утицају истприје и теприје на прпстпрне, друщтвене и технплпщке аспекте архитектуре; и 3. креативнпј примени 
визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру. 

Садржај предмета 

Приказ развпја архитектуре и насеља пд најстаријих праистпријских људских твпревина, оихпва трансфпрмација и дефинисаое у 
цивилизацијама Египта и Међурешја. Рађаое еврппске архитектуре у антишким цивилизацијама Гршке и Рима, крпз преглед збиваоа 
на прелазу из касне антике у средои век. Утемељиваое ранпхрищћанске мисли у архитектури у средоем веку на Истпку и Западу. 
Трансфпрмација византијске архитектуре ппсле пада Цариграда. Узајамнпст у елементима архитектуре рпманике и гптике. Развпј 
друщтвених идеја и пснпвних принципа архитектуре ренесансе и кпнтинуитет класишне архитектуре. Ренесансни градитељи и оихпва 
дела, кпмпаративна анализа сакралних и прпфаних грађевина. Уређеое ренесансних градпва у теприји и пракси, наслеђе и примена 
нпвих идеја. "Јукстаппзиција" - ппщте пдлике барпка, услпви настанка и културне прилике у Италији и развпј барпкних идеја на 
прпстпру западне и средое Еврппе.  

Тежищте је на разумеваоу развпја прпстпрне прганизације, тумашеоу ппјава, ппрекла и трансфпрмације елемената и целина крпз 
истприју стилпва, развпје материјала, техника градое и кпнструктивних система. Крпз кпмпаративне анализе издвајају се пдређени 
архетиппви пснпва и пблици кпнструкција и ппсматрају се кап универзалне идеје кпје се трасфпрмищу у ппгледу прпграмскпг 
рещеоа, неппсредне функције и примеоене кпнструкције.  

Литература  

1. Бпщкпвић, Ђурђе: Архитектура средоег века, (Бепград. Наушна коига, 1957.) 

2. Milid, Bruno: Razvoj grada kroz stoljeda, knj. 1, 2, i 3, (Zagreb: Školska knjiga) 

3. Miler Verner i Vogel, Ginter: Atlas arhitekture 1 i 2, (Beograd: Građevinska knjiga, 2005.) 

4. Нестпрпвић, Бпгдан: Архитектура старпг века, (Бепград: Наушна коига, 1974.) 

5. Нестпрпвић, Бпгдан. Архитектура нпвпг века, (Бепград. Наушна коига, 1964.) 

6. Traktenberg, Marvin i Hajman Izabel: Arhitektura od preistorije do postmodernizma, (Beograd: Građevinska knjiga, 2011.) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:  2  вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex cathedra и индивидуалне кпнсултације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена - 40 Завршни испит  ппена - 60 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 60 

практишна настава  усмени испит  

кплпквијум-и 2 x 20 = 40   

семинар-и    



 

Студијски прпграми: Пснпвне академске студије - Архитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ГРАД – ФПРМЕ И ПРПЦЕСИ 

Наставник: др Александра Б. Ступар, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Свепбухватнп и структуиранп разумеваое фенпмена града, оегпвпг развпја и трансфпрмација; уппзнаваое са пснпвним 
карактеристикама, прпцесима и фпрмама градскпг прпстпра; ппвезиваое прирпднпг, друщтвенп-екпнпмскпг и технплпщкпг 
кпнтекста са архитектпнскпм димензијпм урбанпг пкружеоа.  

Исхпд предмета  
Адекватнп знаое п урбанистишкпм прпјектпваоу, планираоу и вещтинама укљушеним у плански прпцес. 
Студент ће имати знаое п: 

- утицајима прпјектпваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
Разумеваое пднпса између шпвека и пбјеката и између пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри између 
пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати знаое п: 

- утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг прпјектпваоа; 
- нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте 

Критишкп разумеваое града, усппстављаое релација између урбане структуре (архитектуре), активнпсти и друщтвених прпмена; 
уппзнаваое са актуелним прпцесима. 

Садржај предмета 
Тепријска настава је усмерена на уппзнаваое и сагледаваое фенпмена града, оегпву улпгу и ппзицију у кпнтексту друщтва, 
технплпгије и живптне средине. У предаваоима се наглащава веза града и архитектуре крпз прпушаваое фпрме и елемената 
градскпг прпстпра, кап и прпцеса кпји директнп и индиректнп утишу на урбани прпстпр и друщтвп. Разматрајући кљушне прпстпрне и 
временске/истпријске пдреднице, студентима се даје временски свепбухватна и 
вищеслпјна слика града, кап кљушнпг швприщта савремене егзистенције. 

Литература  
1. Ступар, А.: Град: фпрме и прпцеси, другп дппуоенп издаое, Бепград: Oрипнарт, 2019. 
2. Ступар, А.: Град глпбализације - изазпви, трансфпрмације, симбпли, Бепград: АФ, Припнарт, 2009. 
3. Никезић, З.: Грађена средина, Бепград: АФ 2007. 
4. Kostof, S.: The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: Little, Brown and 
Company, 1991. 
5. Hall, P.:Cities of Tomorrow, Oxford: Blackwell, 2001.  

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 3 вежбе: 0 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
интерактивна настава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 30 Завршни испит  укупнп ппена 70 

кплпквијум-и 30 писмени испит 70 
 

 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми:   

Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКЕ КПНСТРУКЦИЈЕ 1 

Наставник / наставници: др Дущан М. Игоатпвић, ванредни прпфеспр (1), др Љиљана С. Ђуканпвић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:/ 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са пснпвнпм терминплпгијпм, принципима и елементима кпнструисаоа и материјализације зграда маоег габарита и 
расппна, зиданих у масивнпм кпнструктивнпм склппу. 

Студент тпкпм наставе на пвпм предмету усваја знаоа неппхпдна за адекватнп кпнципираое и дефинисаое кпнструктивнпг склппа, 
пснпвним ппстулатима и нашинима темељеоа зграда, типпвима и нашинима кпнструисаоа и материјализације изплаципних слпјева 
(хидрп и термп), равних крпвпва, прпзпра и врата, степеница кап и пблпга масивнп зиданих зграда маоих габарита. 

Предмет пружа запкружен кпрпус знаоа неппхпдних за правилнп кпнципираое и материјализацију свих елемената маоих зграда 
једнпставних кубишних фпрми са равним крпвпвима. 

Карактеристишни склпппви и елементи материјализације се представљају у складу са актуелнпм пракспм кап и са  савременим 
метпдама прпјектпваоа и материјализације. 

Исхпд предмета  

Савладаваое лпгике прпјектпваоа и материјализације пбјеката у масивним, зиданим, системима грађеоа, стандардних расппна, 
кпнструкција, склпппва и других елемената материјализације. 

Садржај предмета 

Тепријска настава: 

Ex katedra предаваоа: Кпнцепти, принципи, склпппви и материјали: кпнструктивни склпп, темељи и темељеное пбејката, 
вертикални кпнструктивни елементи, хпризпнтални кпнструктивни елементи, изплације пд влаге и впде, хидрп и 
термпизплације, раван крпв, прпзпри, врата, степенищта, заврщне пблпге и пбраде, финализација. 

Практишна настава : - 

Литература  

Извпди са предаваоа и скрипте (у електрпнскпм пблику, дпступни на Мппdle платфпрми) 

Андреа Деплазес: Архитектпнске кпнструкције – пд сирпвине дп грађевине, Грађевинска коига, 2008. 

Мартин Митаг: Грађевинске кпнструкције, Бепград, Грађевинска коига, 2003. 

Ранкп Трбпјевић: Архитектпнске кпнструкције, Масивни кпнструктивни склпп, Припн, 2001. 

Бпжидар Милић: Елементи и кпнструкције зграда, Универзитет Црне Гпре, Ппдгприца, 1999. 

Петар Крстић: Архитектпнске кпнструкције 1 i 2, Наушна коига, Бепград, 1972. 

Технишар 3, Грађевинска коига, 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Настава се реализује крпз предаваоа ex-cathedra 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена  Завршни испит   ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 50 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 40    

семинар-и    

 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне академске студије – Архитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: МАТЕРИЈАЛИ И ФИЗИКА ЗГРАДА 

Наставник / наставници: др Ана П. Радивпјевић, редпвни прпфеспр (1), др Натаща Д. Ћукпвић-Игоатпвић ванредни 
прпфеспр, др Лидија С. Ђпкић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое студента са пснпвним карактеристикама најзнашајнијих група материјала, кап и физишким фенпменима кпјима је нека 
зграда излпжена. Сагледавајући укупнп ппнащаое пдабраних материјала, ппсебна пажоа се пбраћа на ппнащаое материјала у 
пднпсу на впду/влагу, кап и термишке пспбине материјала. Прпушавајући пдабране карактеристике и пблике ппнащаоа материјала, 
студенти стишу свест п оихпвим пптенцијалима, мпгућнпстима и нашинима на кпји се примеоују у архитектпнским пбјектима, кап и п 
узрпшнп-ппследишнпј вези кпју пдабир материјала има на ппнащаое зграде кап целине, пднпснп, на пствариваое пптребних услпва 
кпмфпра у опј (тпплптни, ваздущни, светлпсни и звушни). 

Исхпд предмета  
Пп заврщетку курса, студент треба да: 
- пвлада пснпвнпм терминплпгијпм и инфпрмацијама п материјалима у архитектури; 
- стекне свест п пснпвним карактеристикама (прирпди) материјала и оихпвим пптенцијалима; 
- разуме кпје су мпгућнпсти и нашини на кпји се разлишити материјали примеоују у архитектпнским пбјектима и ппстане стестан п 
међузависнпсти кпја ппстпји између прирпде материјала и нашина на кпји се пни кпристе приликпм материјализације пбјеката; 
Псим тпга, студент треба да: 
- сазна щта представља ппјам кпмфпра у пбјектима и кпји пблици кпмфпра ппстпје; 
- стекне елементарна знаоа п свакпм ппјединашнпм пблику кпмфпра, пднпснп, п оегпвпј физиплпщкпј пснпви, параметрима и 
границама, кап и мерама кпјима се дати пблик кпмфпра пбезбеђује у пбјекту; 
- сазна кпје су пснпвне карактеристике материјала кпја су битна за пбезбеђеое свакпг пд пблика кпмфпра; 
Студент такпђе треба да, крпз анализу разлишитих примера кпји се изушавају тпкпм наставе, науши да стешена знаоа примени и 
прпвери на кпнкретним слушајевима у пракси. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Увпд – узајамни пднпс пкружеоа, пбјеката и материјала; Класификација материјала; Прирпда материјала - пснпвне физишке 
пспбине, ппнащаое материјала у пднпсу на впду, термишке и механишке пспбине, прпмене материјала; Камен и камени материјали; 
Ппека и ппекарски прпизвпди; Везива и агрегати; Малтери и бетпни; Дрвп и прпизвпди пд дрвета; Метали; Стаклп и ппликарбпнати; 
Пплимери и пластишне масе; Материјали защтите; Ппјам и врсте кпмфпра – тпплптни, ваздущни, светлпсни, звушни. Узајамни пднпс 
пбјеката, лпкације и материјализације и утицај на аспекте кпмфпра – примери;  

Литература  
Скрипта – извпди са предаваоа.  
Михајлпвић-Ристивпјевић М.,Пспбине и перфпрмансе материјала у архитектури, Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду, 
Бепград, 1995.  
Lyons A., Materials for Architects and Builders, Butterworth-Heinemann, Oxford, 2002.  
Ballard Bell V., Materials for Architectural Design, Laurence King Publishing, London, 2006.  
Јпванпвић-Ппппвић М., Здравп станпваое, Архитектпнски факултет, Бепград, 1991.  
Radivojevid A., Đukanovid Lj. (2018) Uticaj materijala na energetska svojstva i toplotni komfor u zgradama. Pregledi održivosti i otpornosti 
građene sredine. Delft: TU Delft Open, pp. 271-95. ISBN 978-94-6366-088-4; 
Szokolay S., Introduction to Architectural Science, Archite tural Press, 2004. 
Ђпкић Л., Псветљеое у архитектури – захтеви и смернице за прпјектпваое, Архитектпнски факултет, Бепград, 2007. 
Куртпвић Х.,Акустика за архитекте, Академска мисап, Бепград, 2002.  

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
/ предаваоа:   3 вежбе: / други пблици наставе: / (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа ex-catedra, интерактивна настава са приказпм и анализпм примера и задатака уз дискусију и активнп ушещће студената, 
кпнсултације; 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 60 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 30   

семинар-и    



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије-Архитектура / Интегрисане академске студије-Архитектура 

Назив предмета: МАТЕМАТИКА У АРХИТЕКТУРИ 

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

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Псппспбљаваое студената за примену математике у архитектури и урбанизму. 

Исхпд предмета  

Сппспбнпст за примену математике у пбласти архитектуре и урбанизма. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Предаваоа из пбласти вектпрскпг и матришнпг рашуна, аналитишке гепметрије,  кап и гепметријских алгпритама за фпрмираое 
архитектпнишних фпрми. 

 

Практишна настава  

Рещаваое рашунских и прпблемских задатака из пбласти вектпрскпг и матришнпг рашуна и аналитишке гепметрије. Израда 
мануелних и дигиталних мпдела заснпваних на принципима фракталне гепметрије, Л-система и/или целуларних аутпмата. 

Литература  

Др Љиљана Петрущевски, PowePoint презентације 

Др Дущан Белајшић, Вектпрски рашун и анлитишка гепметрија у прпстпру, Наушна коига, Бепград, 1994 

Michael Frame, Benoit Mandelbrot, Nial Neger, Fractal Geometry, Yale University, 2007 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа: 1   вежбе: 1 други пблици наставе: /  (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа уз активнп ушещће студената. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 20 писмени испит   30 

практишна настава 30 усмени испт  

кплпквијум 20 ..........  

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКА ГЕПМЕТРИЈА 1 

Наставник / наставници: др Ђпрђе Д. Ђпрђевић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3  

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое студената са гепметријпм архитектпнских фпрми (тела, ппврщи и оихпвих кпмппзиција) упшених у пракси и кприщћених 
за дефинисаое кпнструктивних и елемената преграђиваоа (екстеријернп и ентеријернп), кап и са метпдама кпје су намеоене 
оихпвпј гепметријскп-кпнструктивнпј пбради и представљаоу у две димензије - у „пртпгпналним приказима“, дпбијеним за 
међуспбнп паралелне зраке сагледаваоа - све сагласнп захтевима савремене CAАD  технплпгије. 

Исхпд предмета  
Стешенп прпдуктивнп знаое из дпмена архитектпнске гепметрије и, ппследишнп,  развијене сппспбнпсти: (а) активне примене 
усвпјенпг знаоа у прпцесима прпјектпваоа, извпђеоа и рекпнструкције архитектпнскп-урбанистишких прпстпра; (б) кпмпетентнпг 
свепбухватнпг сагледаваоа и „шитаоа“ 3Д прпстпра тј. разнпликих метришких пднпса  кпји ппстпје између оегпвих кпнститутивних 
елемената, (в) прпфесипналнпг представљаоа ппстпјећег или нпвппрпјектпванпг 3Д прпстпра у двпдимензипналним приказима 
(пснпвама, пресецима, изгледима), применпм наушених гепметријскп-кпнструктивних ппступака – сагласних пптребама савремене 
CAАD  технплпгије. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 

 развијаое лпгишкпг и креативнпг „прпстпрнпг“ мищљеоа, сппспбнпсти свепбухватнпг сагледаваоа и прпфесипналнп 
кпмпетентнипг шитаоа трпдимензипналнпг прпстпра и унапређеое сппспбнпсти имагинације;  

 уппзнаваое студената са гепметријпм архитектпнских фпрми (тела, ппврщи и оихпвих кпмппзиција) упшених у пракси и 
кприщћених за дефинисаое кпнструктивних и елемената преграђиваоа – екстеријернп и ентеријернп; 

 уппзнаваое студената са метпдама гепметријскп-кпнструктивне пбраде и представљаоа 3Д фпрми применљивих у архитектури и 
урбанизму у две димензије - у „пртпгпналним приказима“, дпбијеним за међуспбнп паралелне зраке сагледаваоа - све сагласнп 
захтевима савремене CAАD  технплпгије. 

Практишна настава  
Примена стешенпг теприскпг знаоа на кпнкретним задацима - директнп или индиректнп  прпистеклим из примера из 
архитектпнскпг-урбанистишке праксе 

Литература  
• Практикуми (радне свеске) и сепарати предаваоа, 
• Гагић, Љ.(2004), Нацртна гепметрија, Академска мисап, Бепград, 
• Живанпвић, С., Шушакпвић, А. (2008), Збирка задатака из нацртне гепметрије и перспективе са рещеним примерима, Академска 
мисап, Бепград,  
• Анагнпсти, П. (1986), Нацртна гепметрија, Наушна коига, Бепград,  
• Potmann, H. Asperl, A., Hofer, M. & Kilian, A. (2007), Architectural geometry,  Bemntley Institute Press, Exton, Pennsylvania – USA. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
 предаваоа:   2 вежбе: 1 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Интеракција: предаваш – аудитпријум, наизменишним спрпвпђеоем предаваоа и вежбаоа. Настава се реализује  у 
великпм амфитеатру факултета - у две смене и траје пп три щкплска шаса. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 40 

практишна настава - вежбе 20 усмени испт / 

кплпквијум-и 2x15=30   

семинар-и /   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ЛИКПВНИ ЕЛЕМЕНТИ 

Наставник / наставници: др ум. Милпрад Ј. Младенпвић, редпвни прпфеспр (1), др Мариела М. Цветић, редпвни 
прпфеспр , мр Бранкп Д. Павић, редпвни прпфеспр, мр Драган М. Јеленкпвић, редпвни прпфеспр, др ум. Иван Н. 
Щулетић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да студнети усвпје знаоа п пснпвним ликпвним елементима и стекну практишна ликпвна искуства из пбласти на кпје 
се пднпси теприја фпрме и теприја бпје. Циљ наставе је и да се истражују везе и метпди какви ппстпје у пбласти синтезе ликпвних 
уметнпсти и архитектуре на нивпу једнпставних и апстрактних ликпвних истраживаоа. 

Исхпд предмета  

Студент ће имати знаое п: 
1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 
2. креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Разумеваое и усвајаое знаоа и практишних искустава кпмппнпваоа пснпвних ликпвних елемената, истраживаоа оихпвих 
слпженијих пднпса, крпз тепријске кпнцепције, кап и примере референтних уметнишких пракси. 

Практишна настава  

Рад на ппјединашним радпвима (цртежима и сликама), кап и кпнципираоу ппртфплиа. 

Литература  

Павле Васић, Увпд у ликпвне уметнпсти, Факултет ликпвних уметнпсти,Бепград, 1968. 

Зпран Павлпвић, Прпстпр пблика и бпје,Клип,Бепград, 1997. 

Јпханес Итен, Уметнпст бпје, Уметнишка академија, Бепград, 1973. 

Рудплф Арнхајм, Уметнпст и визуелнп ппажаое, Универзитет уметнпсти у Бепграду 

Раденкп Мищевић (пр.), Избпр текстпва за изушаваое предмета теприја фпрме, Универзитет уметнпсти у Бепграду, Бепград, 1989. 

Х.В.Ченспн, Истприја уметнпсти, Бепград 1983 или каснија издаоа 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:  1  вежбе: 2 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Настава се извпди крпз увпдна предаваоа и практишни рад (вежбе). 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 ппртфплип 50 

кплпквијум 1 20   

кплпквијум 2 20 ..........  

семинар-и    



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: 
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ВИЗУЕЛНА ИСТРАЖИВАОА 

Наставник: др Владимир М. Парежанин, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Пснпвни циљ курса Визуелна истраживаоа је да се тпкпм прпцеса извпђеоа наставе, пдабраним тематским јединицама и 
адекватним педагпщким метпдама, крпз индивидуалне задатке, кпд студената ппступнп и перманентнп развијају аналитишке, 
креативне и извпђашке сппспбнпсти неппхпдне за активнп ушещће у визуелнпм истраживашкпм прпцесу, уз ппдстицаое 
хармпнизације креативне тријаде: имагинација - графишкп представљаое - визуелна рецепција и перцепција. Такпђе, циљ курса 
је и увпђеое студента у знаоа и вещтине графишкпг бележеоа и представљаоа креативнпг прпцеса и идеје, кпји је иманентан 
свакпм стваралашкпм прпцесу.  

Исхпд предмета  
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. 
Студент ће имати знаое п тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати знаое п креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру. 

Садржај предмета 
Тепријска настава: 
Интерактивна и ad hoc предаваоа: Визуелна перцепција / Пблик и свпјства пблика / 
Графишки кпнцепт / Елементи графишкпг израза (типпграфија, фптпграфија, илустрација, 
декпративна графика) / Кпмппнпваое графишких елемената / Целина, фрагмент, детаљ / 
Нашини графишкпг представљаоа (скице и инжеоерски цртеж) (линеарна и ппврщинска 
графишка артикулација) (пртпграфски и акспнпметријски цртеж) / Графишки 
идентификаципни кпдпви / Припрема за щтампу, фпрмат, дигитална щтампа, графишка 
дпрада, излагашки кпнцепт. 
Практишна настава: Вежбе: 
- У аналитишкпм сегменту Курса се примереним нашинима графишкпг представљаоа репрезентује и анализира ппсервирани пблик 
у прпстпру. 
- У истраживашкпм сегменту Курса врщи се трансфпрмација задатих прпстпрних, ппјмпвних и прпцесних пднпса у адекватну 
графишку репрезентативну фпрму. 
- У заврщнпм сегменту Курса се фпрмира репрезентативни аутпрски приказ изабраних и визуелнп усклађених графишких целина 
кпјима се примереним нашинима графишкпг представљаоа на афирмативан нашин репрезентује Студијска целина, кап и дпсегнуте 
креативне и реализатпрске мпгућнпсти пплазника Курса. 

Литература  
Петрпвић Ђ. / Визуелна истраживаоа / Бепградски издавашкп-графишки завпд, Бепград 1972 
Петрпвић Ђ. / Визуелне кпмуникације / Архитектпнски факултет, Бепград 1972 
Станисављевић Д. / Графишкп представљаое пблика у прпстпру / АФ, Бепград 2000 
Станисављевић Д. / 2D Design / Архитектпнски факултет, Бепград 2005 
Станисављевић Д. / Визуелна истраживаоа / Архитектпнски факултет, Бепград 2016 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа: 0 вежбе: 2 други пблици наставе: / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Кпмбинација (ex cathedra, интерактивна и ad hoc) предаваоа и графишких реализација тема. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена: 70 Завршни испит  Ппена: 30 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит  

практишна настава 60 усмени испт  

кплпквијум-и  испитни графишки елабпрат 30 

семинар-и    
 



  

Студијски прпграм / студијски прпграми: 
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ТРАНСФПРМАЦИЈА ГРАФИШКЕ ФПРМЕ 

Наставници: др Владимир М. Парежанин, дпцент (1), мр Дущан М. Станисављевић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ курса Трансфпрмација графишке фпрме је да се студенти ппшетници, крпз низ пригпдних тематских јединица, тепријски и 
практишнп уппзнају са нашинима фпрмираоа артикулисаних гепметризпваних графишких фпрми и оихпвпм трансфпрмацијпм у нпве 
афирмативне ппјавне пблике ппгпдне за даљу практишну примену у креативнпм прпцесу прпизвпдое нпвпг, кап и нашинима укупне 
визуелне презентације. 
Ппступак трансфпрмације креће пд прелиминарних истраживашких скица, графишких првина, прекп артикулисанпг и прецизнпг 
инжеоерскпг цртежа, дп мануелнп или кпмпјутерски генерисаних трпдимензипналних мпдела, кап нашина за трансфпрмацију, 
афирмацију и реафирмацију графишке фпрме кпја је пснпв за креативнп мищљаое у архитектури и дизајну. 

Исхпд предмета  
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. 
Студент ће имати знаое п тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати знаое п креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру. 

Садржај предмета 
Тепријска настава: 
Лик, пблик и оихпва свпјства / Гепметријска, прпппрцијска и мпдуларна анализа фпрме / Елементи графишкпг израза (типпграфија, 
фптпграфија, инжеоерски цртеж) / Разумеваое целине и дела / Декпмппнпваое графишких елемената / Редизајн - трансфпрмација 
графишке фпрме / Нашини структуралнпг и мпделарскпг представљаоа прпстпрне фпрме / Међуспбни пднпси фпрме и пкружеоа / 
Презентаципни кпнцепт, припрема за щтампу и графишка реализација. 
Практишна настава: Вежбе: 
- У сазнајнпм сегменту Курса, студенти се уппзнају са пдабраним двпдимензипналним артикулисаним графишким фпрмама крпз 
оихпву гепметријску и прпппрцијску анализу.  
- У креативнпм сегменту Курса, пплазни графишки мптиви се метпдпм декпмппнпваоа, редукције и прекпмппнпваоа трансфпрмищу 
у нпви визуелни ппјавни пблик, кпји се у нареднпј фази превпди у трпдимензипналну графишку и прпстпрну фпрму.  
- У заврщнпм сегменту Курса се крпз визуелнп афирмативан графишки приказ дпкументују семестралне активнпсти пплазника курса и 
дпсегнути нивп креативнпг и извпђашкпг умећа у дпмену презентације креативнпг прпцеса. 

Литература 
- Петрпвић Ђ. / Кпмппзиција архитектпнских пблика / Наушна коига, Бепград, 1972 
- Радпјевић А. / Архитектпнскп цртаое 1, 2, 3 / АФ, Бепград 1988, 1989, 1995 
- Станисављевић Д. / Графишкп представљаое пблика у прпстпру / АФ, Бепград, 2000 
- Станисављевић Д. / 2D Design / Архитектпнски факултет, Бепград 2005 
- Станисављевић Д. / Визуелна истраживаоа / Архитектпнски факултет, Бепград 2016 
- Станисављевић Д. / 101 Знак / Архитектпнски факултет, Бепград 2019 
- Ракпшевић М. / 24 шаса архитектуре / Akademia Nova, Бепград 2001 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа: 0 вежбе: 2 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 
Кпмбинација (ex cathedra, интерактивна и ad hoc) предаваоа и графишких реализација тема 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена: 70 Завршни испит  Ппена: 30 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит  

практишна настава 60 усмени испт  

кплпквијум-и  испитни графишки елабпрат 30 

семинар-и    
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ПРПСТПР И ПБЛИК 

Наставник / наставници: арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 8 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је истраживаое и уппзнаваое идејама и кпнцептима архитектпнскпг пблика и прпстпра. Тпкпм курса студенти се 
уппзнају са пснпвним елементима структуре архитектпнскпг прпстпра (упблишаваое, упрпстправаое) и развијају лишне прпјектантске 
алате и механизме, пвладавајући принципима ствараоа – пд елементарних ка слпженим системима. Ппсебан циљ пбухвата стицаое 
сазнаоа и техника неппхпдних за афирмацију мпгућнпсти за кпнцептуализацију и апстрахпваое те приступ пснпвним примељивим 
кпмпетенцијама, вещтинама и знаоима на архитектпнскпм прпјекту. 

Исхпд предмета  

-Сппспбнпст израде архитектпнскпг прпјекта кпји испуоава технишке и естетске захтеве.  
Студент ће имати сппспбнпст да: 
 1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ 
медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак;  
2. разуме кпнструктивни и структурални склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на 
прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг архитектпнскпг прпјекта;  
3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске аспекте пбјекта и технишке 
захтеве изградое и пптреба кприсника 
 
-Стицаое адекватнпг знаоа истприје и теприје архитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука: 

1. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ 
 
-Стицаое знаоа п ликпвним уметнпстима кап утицајним за квалитет архитектпнскпг прпјекта: 

1. креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру 
 
-Разумеваое пднпса између шпвека и пбјеката и између пбјеката и оихпвпг пкружеоа, пптребе да се пбјекат и прпстпри између 
пднпсе према људским пптребама и мери.  
1.Студент ће имати разумеваое п пптребама и тежоама кприсника  

 

-Разумеваое метпда истраживаоа и припреме прпјектних задатака за архитектпнски прпјекат 
1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су  функципналнп, прганизаципнп и технплпщки релевантни за ппстављени 
прпјектни задатак 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Настава је груписана у 3 целине са 3 прпјектна задатка, кпјима се пбрађују теме релевантне за кпнституцију архитектпнскпг прпстпра, 
пд тепретских ппзиција дп прпјектантских нашела. Тепријска настава се пдвија крпз 14 тематских предаваоа у пквиру три тематске 
целине: прпстпрнпст, пбликпваое и структура прпстпра. Теријска настава пбухвата архитектпнски дискурс и оегпве детерминанте, те 
интерпретације и шитаое архитектпнских текстпва. 

Практишна настава  

Практишна настава се пдвија у фпрми студија, крпз вежбе на прпјектима представљеним у медијима архитектпнскпг цртежа и 
архитектпнскпг мпдела. Метпдплпщки у фпрми радипнице крпз три експериментална прпјекта (трансфпрмација, мпнпфпрма и 
павиљпн) студенти вежбају архитектпнске ппступке и испитују прпстпрен пднпсе.Теме прпјеката пбухватају упблишаваое структуре 
архитектпнскпг прпстпра, прпстпрних пднпса те птварају ппступке трансфпрмације и метафпра. Цртежи и макете пмпгућавају 
студентима да схвате пднпс архитектпнскпг пблика и прпстпра у ппступку настанка архитектпнскпг прпјекта. 

Литература  

И.Куцина: 15/3. Учбеник за рад на предмету Прпстпр и пблик. Бгд: УБ - Aрхитектпнски 

факултет, 2006. 

М.Ђурић, Ј. Живаншевић: 77 ппјмпва архитектпнскпг дискурса. Бгд: Пплигпн, 2011. 



Ј. Joedicke, Oblik i prostor u Arhitekturi, Бгд : Orion Art,2000. 

F. D. K. Ching, Architecture: Form, Space, and Order, NYC : Wiley, 1990. 

В. Миленкпвић, Фпрма прати тему. Бгд: УБ - АФ и МПУ, 2015. 

М.Кпрдић, Међупрпстпр. Бгд: Задужбина Андрејевић, 2012. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
- предаваоа:  2  вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

предаваоа, прпјектпваое, радипнице, вежбе, дискусије и излпжбе 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

Кплпквијум 01- прпјекат 1 20 Прпјекат 3 30 

Кплпквијум 02- прпјекат 2 20 Усмена пдбрана 10 

Кплпквијум 02 -прпјекат 2 10 Ппртфплип рада кпд куће 10 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура и Интегрисане академске студије – Архитектура 

Назив предмета: ИСТПРИЈА МПДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ И УРБАНИЗМА 

Наставник: др Маркп С. Никплић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3  

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да се студенти уппзнају са пснпвама истприје мпдерне архитектуре и урбанизма кпје укљушују тепријске аспекте 
прпушаваоа архитектуре и урбанизма у другпј пплпвини 18. века, у 19. и првпј пплпвини 20. века. Циљ наставе на предмету 
ппдразумева да студенти буду псппспбљени за сампсталнп идентификпваое, дескрипцију и пбјащоеое кљушних дела архитектуре и 
урбанизма у датпм истпријскпм раздпбљу и тп у два правца: путем анализе дела и кпнтекстуализације. У прпцесу наставе 
систематски се разрађују питаоа друщтвених идентитета, архитектуре и урбанизма, пднпса праксе и теприје, пднпса између 
визуелних уметнпсти и архитектуре, пднпса између уметнпсти и науке, културплпщких аспеката архитектуре и урбанизма те 
друщтвених и пплитишких функција архитектуре и урбанизма. 

Исхпд предмета  

Студенти ће имати знаоа п: 1. културнпј, друщтвенпј и интелектуалнпј истприји, теприји и технплпгијама кпје су пд знашаја за 
прпјектпваое пбјеката; 2. утицају истприје и теприје на прпстпрне, друщтвене и технплпщке аспекте архитектуре; 3. примени 
пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ; и 4. утицајима 
пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг прпјектпваоа. 

Садржај предмета 

Исхпд наставе на предмету састпји се у стицаоу знаоа и вeщтине ппсматраоа и тумашеоа дела архитектуре и урбанизма у кпнтексту 
мпдернпг дпба. Та знаоа ће имати знашаја за целпкупне студије архитектуре, будући да ће студенти ппмпћу оих мпћи да дпнпсе суд 
п архитектпнским, културплпщким, друщтвенп-пплитишким и естетским аспектима архитектуре и урбанизма, кап и да фпрмирају 
сампрефлексиван суд п  стваралашкпм раду.     

Садржај наставе пбухвата приказ истприје мпдерне архитектуре и урбанизма и оених тепријских експликација, пбухватајући кљушна 
дела кпја пптишу пд средине 18. дп друге пплпвине 20. века. Критишки приказ ппдразумева следеће прпблемске аспекте кпји се 
анализирају на низу примера: архитектура, грађена средина и друщтвени идентитети; пднпс између теприје и праксе у мпдернпј 
архитектури и урбанизму; архитектура и пплитика; архитектура, град и друщтвени прпцеси; архитектура и истприја; архитектура и 
наука. Ппред стицаоа базишних знаоа из истприје мпдерне архитектуре и урбанизма, рад на предмету дппринеће у извеснпј мери 
развијаоу критишкпг мищљеоа студената и оихпве ппщте интелектуалне кпмпетенције. 

Литература  

1. Frempton Kenet, Moderna arhitektura: kritička istorija, (Beograd: Orion Art, 2004). 
2. Perovid Miloš, Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova, knjiga 1. Koreni modernizma, (Beograd: IDEA и Arhitektonski fakultet, 

1997).  
3. Perovid Miloš, Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova, knjiga 2/A. Kristalizacija modernizma, (Beograd: Arhitektonski fakultet, 

1999).  
4. Perovid Miloš, Istorija moderne arhitekture - antologija tekstova, knjiga 2/B. Kristalizacija modernizma / avangardni pokreti, (Beograd: 

Arhitektonski fakultet, 2000).  

5. Dženks Čarls, Moderni pokreti u arhitekturi, (Beograd: Gradjevinska knjiga, 1988). 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:  2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-catedra, групне и индивидуалне кпнсултације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена - 40 Завршни испит  ппена - 60 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит  

практишна настава  усмени испит 60 

кплпквијум-и 2 x 20 = 40   

семинар-и    



 

Студијски прпграми: Oснпвне акaдемске студије - Архитектура / Интегрисане акaдемске студије - Архитектура 

Назив предмета: МПРФПЛПГИЈА ГРАДА  

Наставници: др Владан А. Ђпкић, редпвни прпфеспр (1),  др Милица П. Милпјевић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: /  

Циљ предмета 
Уппзнаваое са фенпменпм мпрфплпщких карактеристика града. Кпмплекснп разматраое кљушних мпрфплпщких пбележја градских 
прпстпра кап и оихпва међузависнпст са функципналним карактеристикама кап и културним кпнтекстпм у кпме се налазе. Укупни 
фенпмен структуре града ппсматра се мпрфпгенетски пднпснп у склппу истпријскпг кпнтинуитета оегпвпг настанка, развпја и 
прпмена крпз време. Уппзнаваое са специфишнпстима мпрфплпщких карактеристика градпва у Србији, резултираним културним 
идентитетпм наще средине. 

Исхпд предмета  
Псппспбљаваое за разумеваое фенпмена мпрфплпгије града, кап и за типплпщкп сагледаваое мпрфплпщких карактеристика 
градских прпстпра. Сазнаое п кљушним мпрфплпщким карактеристикама градпва Србије кап и узрпцима таквпг стаоа.  

Садржај предмета 
Тепријска настава 
А - ФЕНПМЕН 

1. Пснпвне пдреднице мпрфплпгије града 
2. Пплпжај градских структура и дистрибуција оихпвих елемената 
3. Велишина у функцији димензипнисаоа прпстпра града 
4. Пблик градских прпстпра 
5. Функција градских прпстпра кап пснпв за оихпвп разумеваое 
7. Пднпс функције и физишке структуре града 
8. Мпрфпгенеза градских прпстпра 
9. Културни идентитет у функцији разумеваоа нашина кприщћеоа прпстпра града 

 Б – СПЕЦИФИШНПСТИ СРБИЈЕ  
10. Културни идентитет наще средине 
11. Мпрфплпщке карактеристике градпва Србије 
12. Функципналне карактеристика градпва Србије 
13. Фпрмираое нпвих и рекпнструкција ппстпјећих градпва у Србији 
14. Трансфпрмација наслеђених структура 

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 Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 3   вежбе: 0 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа екс катедра и интерактивна настава.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

активнпст у тпку предаваоа 20 писмени испит 50 

практишна настава 10   

кплпквијум-и 20   
 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКЕ КПНСТРУКЦИЈЕ 2 

Наставник/наставници: Драган Н. Маршетић, ванредни прпфеспр (1), арх. Зпран М. Степанпвић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ:  2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са пснпвнпм терминплпгијпм, принципима и елементима кпнструисаоа и материјализације крпвпва зграда маоег 
габарита и расппна у масивнпм кпнструктивнпм склппу. Студент тпкпм наставе на пвпм предмету усваја знаоа неппхпдна за 
адекватнп дефинисаое крпвних кпнструкција, материјализацију  ппкриваоа крпвпва, птвпре у крпвнпм ппкривашу и ентеријерске 
пблпге ппдпва, зидпва и плафпна. 

Предмет представља запкружен кпрпус знаоа наппхпдних за кпнструисаое и материјализацију крпвпва маоих зграда. 

Исхпд предмета  

1. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
 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; 
2. Разумеваое пднпса између шпвека и пбјеката и између пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и     прпстпри 
између пднпсе према људским пптребама и мери. 
 Студент ће имати разумеваое п: 
 -  утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг прпјектпваоа; 
3. Разумеваое кпнструктивних система , грађевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за  архитектпнскп прпјектпваое. 
 Студент ће имати разумеваое п: 
 -  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; 
 - физишким пспбинама и карактеристикама грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и  утицајима 
пвих пдлука на живптну средину. 
4. Адекватнп знаое п физишким прпблемима , технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбезбеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
 Студент ће имати знаое п: 
 -  принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 
 -  системима за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 
5. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и грађевинских 
прпписа . 
 Студент ће имати вещтине да: 
 - изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
 стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Студент стише пснпвна тепретска знаоа кпја му ппмажу да разуме лпгику масивних зиданих зграда, нашина оихпвпг кпнструисаоа и 
материјализације, принципе и пгранишеоа.  

Крпз паралелни приказ пснпвних тепретских кпнцепата и нашина оихпвпг практишнпг рещаваоа пружа се адекватна ппдрщка 
рещаваоу маое кпмплексних  прпјектантских кпнцепата зграда. 

Карактеристишни склпппви и елементи материјализације се представљају у складу са актуелнпм пракспм и савременим метпдама 
прпјектпваоа. 

Предаваоа се пдвијају пп следећим тематским целинама: 

КРПВПВИ - Увпднп предаваое 

Ппјам крпва, кпнструктивни систем, крпвна кпнструкција, крпвни ппкриваш, пблици крпвпва 

ТРАДИЦИПНАЛНЕ КРПВНЕ КПНСТРУКЦИЈЕ 

Прпст крпв – крпв из рпгпва, Крпв са распиоашама, крпв са стплицама - крпв са правим и кпсим стплицама 



КРПВНЕ КПНСТРУКЦИЈЕ НЕППСРЕДНП ПСЛПОЕНЕ НА АРМИРАНПБЕТПНСКЕ И ЗИДАНЕ ЕЛЕМЕНТЕ 

Крпвпви неппсреднп пслпоени на армиранпбетпнске и зидане елементе 

САВРЕМЕНЕ КРПВНЕ КПНСТРУКЦИЈЕ 

Кпвани и лепљени нпсаши, нпсаши са таласастим ребрпм, тригпнит, DSB, Streim/VB, Stanford, Trust-Joist, LKV, лепљени ламелирани 
нпсаши 

ППКРИВАОЕ КРПВПВА 

Састав крпвнпг ппкриваша, материјал за ппкриваое – ппткпнструкција, вентилисаое крпвнпг ппкриваша, изплације, 
кпнструкција, ентеријерска пбрада, прекидаое ппкриваша: увале, грбине, стрехе, забати, прпдпри - вертикале, плуци 

КРПВНИ ПРПЗПРИ 

Отвпри у крпвнпм ппкривашу: крпвни прпзпри, крпвне баче 

ДИМОАЧКИ И ВЕНТИЛАЦИПНИ КАНАЛИ 

Димоаци и  вентилаципни канали - типпви и системи, зидани и префабрикпвани вертикални канали 

ЕНТЕРИЈЕРСКЕ ПБРАДЕ  

Ппдпви, зидпви, плафпни и пбраде ппткрпвља 

Литература  

1. Бранислав Жегарац: Традиципналне и савремене дрвене крпвне кпнструкције, Бепград, Регија, 2007. 

2. Степанпвић Зпран, Јпсифпвски Андреј: Синтеза класишних дрвених крпвних кпнструкција и кпнструктивнпг склппа, Универзитет у 
Бепграду -Архитектпнски факултет, Бепград, 2017 

3. Петар Крстић: Архитектпнске кпнструкције 1 и 2, Наушна коига, Бепград, 1972. 

4. Мипдраг Петрпвић: Архитектпнске кпнструкције 1, Бепград, ИЦС, 1978. 

5. Ранкп Трбпјевић: Архитектпнске кпнструкције, масивни кпнструктивни склпп, Припн, 2001. 

6. Технишар 3, Грађевинска коига, 1980. 

7. Wolfgang Brennecke, Heiko Folkers, Friedrich Haferland, Franz Hart: Atlas krovnih konstrukcija-kosi krovovi, Бепград, Грађевинска коига, 
1990. 

8. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа: 2 вежбе: / други пблици наставе: / (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа у амфитеатру 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 1 20 писмени испит 60 

кплпквијум 2 20   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: 

Пснпвне академске стидије – Архитектура / Интегрисане академске студије – Архитектура 

Назив предмета: СИНТЕЗА ЕЛЕМЕНАТА И СКЛПППВА – ПРПЈЕКАТ ЗИДАНЕ ЗГРАДЕ 

Наставник / наставници: др Љиљана С. Ђуканпвић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв:/ 

Циљ предмета  

Циљ предмета је да се крпз израду извпђашкпг прпјекта за маои индивидуални пбјекат прпвежбају стешена знаоа из тепријских 
предмета Архитектпнске кпнструкције 1 и 2. Рад на прпјекту студентима пружа неппхпдна знаоа п кпнструкцији и материјализацији 
једнпг маоег пбјекта и практишнп запкружује у целину ппјединашне сегменте склппа пбјекта кпји су предавани у тепријскпј настави. 

Исхпд предмета  

Разумеваое кпнструктивнпг склппа маоег индивидуалнпг пбјекта, оегпве грађевинске и кпнструктпрске прпблематике релевантне 
за архитектпнскп прпјектпваое. Студент ће имати разумеваоа за истраживаое, критишку прпцену и избпр алтернативнпг 
кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа материјализације пбјекта у складу са свпјим идејним архитектпнским 
прпјектпм. Студент ће разумети прпцес израде извпђашкпг прпјекта и сагледати пбим и захтевнпст графишке дпкументације кпја га 
шини. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска настава је базирана на метпдплпгији разраде прпјекта пд идејне скице дп извпђашкпг прпјекта. Тематске јединице 
пбухватају: метпдплпгију избпра кпнструкције и материјализацију свих елемената куће: зидпва, степеница, птвпра, међуспратних 
склпппва, равнпг и кпспг крпва. Настава је псмищљена такп да тепријски деп наставе упптпуоује практишни и пружа неппхпдна 
знаоа важна за израду прпјекта. 

Практишна настава  

Практишна настава је кпнципирана такп да студент реализује пснпвне графишке сегменте извпђашкпг прпјекта на пснпву сппственпг 
идејнпг рещеоа. Идејни прпјекат пбјекта је кпнципиран такп да студент прпвежбава рещеое кпнструкције пбјекта, степенице, терасу 
кап раван крпв, кпс крпв над једним делпм пбјекта, еркере, тремпве и на тај нашин савладава сва прпблемска места са кпјима се 
мпже сусрести у пракси приликпм разраде и материјализације једнпг маоег пбјекта. Идејна скица пставља студентима мпгућнпст 
креативнпг изражаваоа у избпру материјала и рещаваоу детаља. Крпз рад на предмету се прпвежбавају све тематске јединице кпје 
су предаване у пквиру предмета Архитектпнске кпнструкције 1 и 2. Резултат рада је графишки елабпрат кпји садржи: пснпве, пресеке, 
изгледе и карактеристишне детаље. 

Литература  

Скрипте из предмета Синтеза елемената и склппoва прпјекат зидане зграде и из Архитектпнских кпнструкција 1. 
Трбпјевић, Р.: Архитектпнске кпнструкције, Масивни кпнструктивни склпп, Припн, 2001. 
Милић, Б.: Елементи и кпнструкције зграда, Универзитет Црне Гпре, 1999. 
Жегарац,Б.: Традиципналне и савремене дрвене крпвне кпнструкције, Регија, 2007. 
Степанпвић, З.,Јпсифпвски, А.: Синтеза класишних дрвених крпвних кпнструкција и кпнструктивнпг склппа, Архитектпнски факултет у 
Бепграду, 2018. 
Brennecke, W., Folkers, H., Haferland, F., Hart, F.: Atlas krovnih konstrukcija-kosi krovovi, Грађевинска коига, 1990. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:   1 вежбе: / други пблици наставе: 3 (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Увпдна предаваоа еx cathedra, вежбе у студијским групама.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијуми 60 графишки елабпрат 40 

 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне академске студије - Aрхитектурa 

Назив предмета: МЕХАНИКА И ПТППРНПСТ МАТЕРИЈАЛА. П 

Наставник: др Александра С. Ненадпвић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:  / 

Циљ предмета 

Настава из пбласти Механике и птппрнпсти материјала пмпгућава студентима стицаое пснпвних знаоа у вези са прирпдпм, 
расппделпм и велишинпм унутращоих сила у напрегнутим линијским елементима кпнструктивних склпппва архитектпнских пбјеката, 
кап и стицаое пснпвних знаоа у вези са димензипнисаоем пвих елемената такп да буду задпвпљени критеријуми шврстпће, 
крутпсти и стабилнпсти. 

Исхпд предмета  

Стицаое пснпвних тепријских и практишних знаоа из пбласти архитектпнскпг кпнструктерства, у функцији ппстизаоа неппхпдних 
кпмпетенција за успещан рад у пбласти архитектуре.  

Садржај предмета 

Тепријска настава 

У пквиру предмета се на предаваоима, крпз излагаое теприје и рещаваое практишних задатака, пбрађују следеће тематске 
јединице: Статика материјалне ташке; Статика слпбпднe крутe плпше; Прпрашун унутращоих сила у нпсашима. Прпста греда. Kпнзплни 
нпсаш. Греда са препустпм. Герберпв нпсаш. Пплигпнални нпсаш. Рещеткасти нпсаш; Гепметријске карактеристике пппрешнпг пресека 
нпсаша; Аксијалнп напрезаое; Термишкп напрезаое; Шистп смицаое; Шистп правп савијаое. Правп савијаое силама. Угиб и нагиб 
еластишне линије савијенпг нпсаша. Шистп кпсп савијаое. Кпсп савијаое силама;  Ексцентришни притисак (или затезаое); Извијаое 
правпг щтапа. 

Практишна настава  

На вежбама, кпје тематски  и термински прате предаваоа,  студенти рещавају практишне задатке из пбласти кпја је претхпднп 
излпжена на предаваоу. 

Литература  

Предраг Јпванпвић, Бпжидар Петрпвић: "Статика I и II", Завпд за издаваое учбеника, Бепград, 1963.  

Димитрије Рајић, Живпрад Бпјпвић: "Птппрнпст материјала", Завпд за учбенике и наставна средства, Бепград, 1994.  

Димитрије Рајић: "Птппрнпст материјала - Збирка рещених задатака са извпдима из теприје", Завпд за учбенике и наставна 
средства, Бепград, 1995.  

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 2 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex catedra, вежбе, индивидуалне кпнсултације и сампстални рад студената. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 55 

практишна настава 15 усмени испит  

кплпквијуми 30   

семинар    

 



  

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКА ГЕПМЕТРИЈА 2 

Наставник / наставници: др Ђпрђе Д. Ђпрђевић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3  

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое студената са нашинима приказиваоа прпстпрнпсти архитектпнскп-урбанистишких фпрми у две димензије - у  кпспј 
прпјекцији и перспективи, са метпдпм тзв. перспективне реституције, фптпмпнтаже, кап и истраживаоем утицаја псветљеоа на 
свпјства прпстпра и визуелни утисак. 

Исхпд предмета  

Стешенo прпдуктивнп знаое и вещтине кпје се пднпсе на: (а) мпгућнпст ефикаснпг и прпфесипналнпг приказиваоа архитектпнскп-
урбанистишких фпрми у две димензије - у  кпспј прпјекцији и перспективи  - сагласнп захтевима савремене CAАD технплпгије, (б) 
зналашлу примену метпде перспективне реституције у прпцесима мануелне или кпмпјутерски впђене фптпмпнтаже, и (в) 
сппспсбнпст кпмпетентнпг дизајнираоа псветљеоа са циљем афирмације свпјства прпстпра најразлишитије типплпгије и, 
ппследишнп, егзактнпг прпграмираоа жељенпг визуелнпг утиска. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

 кпнструисаое кпсе прпјекције и перспективних  приказа архитектпнскп-урбанистишких прпстпра, 

 рекпнструисаое гепметријских свпјстава архитектпнскп-урбанистишких прпстпра приказаних на фптпграфијама 
(реституција),  

 фптпмпнтажа на пснпву инфпрмација претхпднп реституисаних са задатих снимака, анализа параметара псветљаја и 
кпнструктивна пбрада сенке за задати извпр светлпсти - у разлишитим типпвима 2Д приказа, и 

 развпј сппспбнпсти «трпдимензипналнпг мищљеоа» у фази архитектпнскп-урбанистишкпг прпјетпваоа - 
кприщћеоем ппгпднпсти виртуелних CAАD 3Д прпстпра. 

Практишна настава  

 Примена стешенпг теприскпг знаоа на кпнкретним задацима - директнп или индиректнп  прпистеклим из примера из 
архитектпнскпг-урбанистишке праксе 

Литература  

 Практикуми (радне свеске) и сепарати предаваоа, 

 Анагнпсти, П. (1986), Перспектива, Наушна коига, Бепград,  

 Живанпвић, С., Шушакпвић, А. (2008), Збирка задатака из нацртне гепметрије и перспективе са рещеним примерима, Академска 
мисап, Бепград, 

Брпј часпва  активне наставе  Пстали шаспви: 

 предаваоа:   1 вежбе: 2 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интеракција: предаваш – аудитпријум, наизменишним спрпвпђеоем предаваоа и вежбаоа. Настава се реализује  у 
великпм амфитеатру факултета - у две смене и траје пп три щкплска шаса. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 40 

практишна настава - вежбе 20 усмени испт  

кплпквијум-и 2x15=30   

семинар-и    

 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ЛИКПВНП ПРЕДСТАВЉАОЕ ПБЛИКА 

Наставник / наставници: мр Бранкп Д. Павић, редпвни прпфеспр (1), мр Драган М. Јеленкпвић, редпвни прпфеспр, др 
Мариела М. Цветић, редпвни прпфеспр, др ум. Милпрад Ј. Младенпвић, редпвни прпфеспр, др ум. Иван Н. Щулетић, 
дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да студенти стекну неппхпдна искуства у кпмппнпваоу и представљаоу пблика и прпстпра, кпристећи разлишите 
ликпвне технике.  

Исхпд предмета  

Студент ће имати знаое п: 
1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 
2. креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Разумеваое и усвајаое знаоа и практишних искустава кпмппнпваоа пблика у прпстпру, истраживаоа оихпвих слпженијих пднпса, 
крпз тепријске кпнцепције, кап и примере референтних уметнишких пракси. 

Практишна настава  

Рад на ппјединашним радпвима (цртежима и сликама), кап и кпнципираоу ппртфплиа. 

Литература  

Павле Васић, Увпд у ликпвне уметнпсти, Факултет ликпвних уметнпсти,Бепград, 1968. 

Зпран Павлпвић, Прпстпр пблика и бпје,Клип,Бепград, 1997. 

Јпханес Итен, Уметнпст бпје, Уметнишка академија, Бепград, 1973. 

Рудплф Арнхајм, Уметнпст и визуелнп ппажаое, Универзитет уметнпсти у Бепграду 

Раденкп Мищевић (пр.), Избпр текстпва за изушаваое предмета теприја фпрме, Универзитет уметнпсти у Бепграду, Бепград, 1989. 

Х.В.Ченспн, Истприја уметнпсти, Бепград 1983 или каснија издаоа 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа:  1  вежбе: 2 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Настава се извпди крпз увпдна предаваоа и практишни рад (вежбе). 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 ппртфплип 50 

кплпквијум 1 20   

кплпквијум 2 20   

семинар-и    



  

Студијски прпграм / студијски прпграми: 
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКА ГРАФИКА 

Наставник: др Владимир М. Парежанин, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:  

Циљ предмета 
Примарни циљ курса Архитектпнска графика је пружаое графишке ппдрщке паралелнпм курсу Прпстпр и пблик крпз сукцесивни 
низ пдгпварајућих задатака, уз ппщтпваое индивидуалнпг аутпрскпг графишкпг кпнцепта и кприщћеое адекватних презентаципних 
ппступака и дпступних технплпгија кпјима се креативна идеја превпди у афирмативни инжеоерски цртеж, мануелни и рашунарски 
генерисан мпдел, фптпграфију и текст. 
Секундарни циљ курса Архитектпнска графика је сампстална примена стешених знаоа и вещтина, у реализацији заврщних 
графишких и мпделарских презентација на псталим наставним курсевима тпкпм студија архитектуре, кпји се базирају на 
гепметризпванпм нашину графишкпг представљаоа и духу савременпг графишкпг дизајна. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати сппспбнпст да припреми и представи прпјекте пбјеката, у пбласти архитектуре, урбанизма и архитектпнских 
технплпгија, разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ графишких медија, техника и 
заступљених технплпгија, пдгпварајући на дати индивидуални задатак. 
Студент ће имати знаое п тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних и графишких уметнпсти и вещтина утишу на 
архитектпнски прпјекат и оегпву графишку ппјавнпст, те презентацију и репрезентацију идеје и кпнцепта. 
Студент ће имати знаое п креативнпј примени визуелних и графишких уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру и 
оену графишку прирпду, на фенпмене архитектуре цртежа, кап и на цртеж архитектуре. 

Садржај предмета 
Тепријска настава: Интерактивна и ad hoc предаваоа: 
Ппмпћни графишки системи: растер, матрица, низ, структура / Генеза и трансфпрмација фпрме крпз активираое сегмената 
графишке матрице / Визуелни кпнцепт крпз кпмппнпваое графишких елемената / Нашин графишкпг представљаоа крпз 
гепметријску кпнструкцију (пртпграфски и акспнпметријски цртеж) / Графишки идентификаципни кпдпви / Трансфпрмација 
графишке фпрме / Графишкп представљаое пблика у прпстпру / Визуелна перцепција и емпципнални дпживљај прпстпрне фпрме / 
Припрема за щтампу, фпрмат, дигитална щтампа, графишка дпрада, излагашки и репрезентативни кпнцепт. 
Практишна настава: Вежбе: 
Двпдимензипнални графишки приказ: Скица, графишка рекпнструкција, гепметријска кпнструкција, ппмпћни графишки системи 
(растер и матрица), пртпграфија, линеарна и ппврщинска материјализација, мпдуларнпст, фпрма и антифпрма  
Трпдимензипнални графишки приказ: Скица, акспнпметрија (изпметрија) перспектива, прпстпрна графишка матрица и растер, 
ппврщинска материјализација (светлпст, сенка, бпја), декпмппнпваое графишке фпрме / Графишкп представљаое пблика у 
прпстпру (изгледи, пресеци, изпметријски приказ) / Графишка анализа димензипналних, прпппрцијских, мпдуларних и 
вплуметријских пднпса / Декпмппнпваое прпстпрне структуре / Представљаое прпстпрне структуре крпз мануелни или 
кпмпјутерски мпдел и фптпграфију / Дизајн и реализација репрезентативнпг излагашкпг панпа. 

Литература  
- Петрпвић Ђ. / Кпмппзиција архитектпнских пблика / Наушна коига, Бепград, 1972 
- Радпјевић А. / Архитектпнскп цртаое 1, 2, 3 / АФ, Бепград 1988, 1989, 1995 
- Станисављевић Д. / Графишкп представљаое пблика у прпстпру / АФ, Бепград, 2000 
- Станисављевић Д. / 2D Design / Архитектпнски факултет, Бепград 2005 
- Станисављевић Д. / Визуелна истраживаоа / Архитектпнски факултет, Бепград 2016 
- Станисављевић Д. / 101 Знак / Архитектпнски факултет, Бепград 2019 
- Ракпшевић М. / 24 шаса архитектуре / Akademia Nova, Бепград 2001 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа: 0 вежбе: 2 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 
Кпмбинација (ex cathedra, интерактивна и ad hoc) предаваоа и графишких реализација тема. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена: 70 Завршни испит  Ппена: 30 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит  

практишна настава 60 усмени испит  

кплпквијум-и  испитни графишки елабпрат 30 

семинар-и    



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета: СТАНПВАОЕ 

Наставник / наставници: арх. Владимир М. Лпјаница, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Пснпвни наставни циљеви предмета усмерени су ка уппзнаваоу студената са тематикпм архитектпнскп-урбанистишких склпппва 
ппрпдишнпг и вищеппрпдишнпг станпваоа. Инфпрмације п фактприма кпји услпвљавају видпве и нивпе архитектуре пве типплпщке 
групације и изушаваое оихпве разлишите мпрфплпщкп-структуралне манифестације у прпстпру неке су пд тежищних тема пвпг курса. 
Предаваоа на курсу предхпде и функципналнп су у вези са радпм на Студип прпјекту 1 и представљају тепријску ппдлпгу за стицаое 
искуства у примени тепријских знаоа у рещаваоу практишних задатака у ппступку прпјектпваоа. 

Исхпд предмета  

Разумеваое пднпса између шпвека и пбјекта и између пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри између 
пднпсе према људским пптребама и мери. 

Разумеваое архитектпнске прпфесије и улпге архитекте у друщтву, ппсебнп у припреми прпјеката кпји узимају у пбзир спцијалне 
фактпре. 

Разумеваое метпда истраживаоа и припреме прпјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 

Адекватнп знаое п прпизвпдои, прганизацији, регулативи и прпцедура ма кпјима се прпјекат спрпвпди у изграђени пбјекат или план 
интегрище у целпкупни плански систем.                 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Курс  ”СТАНПВАОЕ“ се састпји пд тепријских предаваоа кпја садрже приказ развпја наставе станпваоа на АФ-Бгд, крпз псврт на оен 
савремени знашај, садржај и циљеве у склппу пд 13 тематских јединица кпје ппкривају уже и щире разумеваое стамбене архитектуре 
, фенпмена стамбене средине, пдлика склпппва и нашина груписаоа јединица, нивпа стамбене средине, ппјмпвних кпнвенција, 
пбликпвних карактеристика, кап и приказа елемената и слпјева куће са фпкуспм на пснпвне специфишнпсти ппрпдишнпг и 
вищеппрпдишнпг станпваоа. У пквиру ппсебних целина разматрају се ппщта питаоа пбликпваоа и прганизације стамбених урбаних 
склпппва, затим типа и типплпгије и ппсебнп специфишнпсти прпјектпваоа стамбене архитектуре  ппрпдишнпг и вищеппрпдишнпг 
станпваоа. Приказују се  прпстпри стана и оихпва систематизација кап и мптиви прганизације и пбликпваоа стамбених склпппва и 
самих стамбених јединица. Курс такпђе пбухвата преглед крпз истпријски развпј, знашај и кпнсеквенце стамбене регулативе, 
кпнтекстуализујући елементе актуелних примена правилника са ппсебним псвртпм на тему спцијалнпг станпваоа кап и на истпријске 
мпменте битне за развпј стамбене архитектуре Бепграда. Ппсебнп местп ппсвећенп је фенпмену бепградска щкпла архитектуре у 
пквиру кпјег је излпжен, систематизпван и дпкументпван хрпнплпщки преглед кљушних мпмената за институципналну афирмацију 
ппјмпва ”бепградски стан” и ”бепградска щкпла.” Курс такпђе ппдвлаши карактеристишну симбипзу академскпг и институципналнпг 
рада, тепријских истраживаоа и јаке кпнкурсне праксе кап мпдела за  развпј интелектуалне, апстрактне, истраживашке и имагинарне 
мисли будућих архитеката. 

Литература  

Владимир Лпјаница, “Архитектпнска прганизација прпстпра СТАНПВАОЕ, тематске целине”, Универзитет у Бепграду, Архитектпнски 
факултет, Бепград, 2019. 

Mate Baylon, “STANOVANJE _sveska 73”, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, Beograd, 1985. 

Zdenko Strižid, „П stanovanju“, Udruženje hrvatskih arhitekata, Zagreb, 1997, ISBN 953-96057-4-1 

Branko Aleksid,STAMBENA SREDINA (sveska 9, poslediplomske studije-kurs stanovanje AF.)  

Časopis:“ Arhitektura urbanizam“ broj 74-77, Savez društava arhitekata Srbije, Urbanistički savez Srbije i Udruženje likovnih umetnika 
primenjenih umetnosti Srbije, Beograd, 1975. 

Mate Baylon, STANOVANJE-TEMA1: ORGANIZACIJA STANA (sveska 41) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа:   2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 



Метпде извпђеоа наставе 

Настава се пдвија крпз предаваоа еx-катедра. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 60 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 40   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ИСТПРИЈА УМЕТНПСТИ 

Наставник: др Александар М. Игоатпвић, ванредни прпфеспр  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ наставе је да се студенти уппзнају са пснпвама истприје уметнпсти, кпје укљушују тепријске аспекте прпушаваоа уметнпсти, пд 
праистприје дп нпвпг века. Циљ наставе на предмету ппдразумева да студенти буду псппспбљени за сампсталнп идентификпваое, 
дескрипцију и пбјащоеое уметнишких дела и уметнишких прпцеса у датпм истпријскпм раздпбљу и тп на два кплпсека: путем 
анализе уметнишкпг дела и интерпретације истпријскпг прпцеса. У прпцесу наставе систематски се разрађују питаоа визуелнпг 
идентитета, пднпса уметнпсти и теприје, пднпса између визуелних уметнпсти и архитектуре, пднпса између уметнпсти и науке, 
културплпщких аспеката уметнпсти, те друщтвених и пплитишких функција уметнпсти. Ппсебна пажоа у настави ппсвећена је 
питаоима: какп су култне и секуларне друщтвене функције, пплитишке институције, наука, филпзпфија и др. утицали на уметнишке 
кпнцепте у разлишитим еппхама. Кпјим метпдама је мпгуће тумашити знашеоа и улпге визуелне културеа, те щта оена прпдукција и 
рецепција гпвпре п знашају уметнпсти у разлишитим кпнтекстима. 

Исхпд предмета  
Стицаое знаоа и вeщтине ппсматраоа и тумашеоа уметнпсти у истпријскпм кпнтексту. Та знаоа ће имати знашаја за целпкупне 
студије архитектуре, будући да ће студенти ппмпћу оих стицати кпмпетенције да дпнпсе суд п пплитишким, спцип-културним и 
естетским аспектима визуелне културе, кап и да фпрмирају сампрефлексиван суд п сппственпм стваралашкпм раду. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Садржај наставе пбухвата приказ истприје уметнпсти и оених тепријских експликација, пбухватајући дела визуелне и материјалне 
културе пд праистприје дп ппшетка нпвпг века. Критишки приказ ппдразумева следеће прпблемске аспекте кпји се анализирају на 
низу примера: уметнпст и кплективни идентитети; уметнпст и пплитика; уметнпст и друщтвени прпцеси; уметнпст и истприја; 
уметнпст и наука. Интегрални деп наставе пбухватају аспекти медија и аспекти жанра, кап и аспекти хрпнплпщке, гепграфске и 
наципналне детерминисанпсти интерпретације уметнпсти. 

Литература  
1. P. J. E. Davies, W. B. Denny, F. F. Hofrichter, J. Jacobs, A. M. Roberts, D. L. Simon, Jansonova istorija umetnosti: zapadna tradicija (Varaždin: 
Stanek i Beograd: Mono i Manjana, 2008). 
2. Х. В. Јанспн, Антхпнy Ф. Јанспн, Истприја уметнпсти (Вараждин: Станек, Нпви Сад: Прпметеј, 2005).  
3. Neil MacGregor, A History of the World in 100 Objects (London: The British Museum, 2010)  
4. Mark Cheetham, Michael Ann Holly, Keith Moxey (eds.), The Subjects of Art History - Historical Objects in Contemporary Perspective 
(Cambridge: Cambridge University Press, 1998).  
5. Eric Fernie (ed.), Art History and its Methods - A Critical Anthology (London: Phaidon, 1996). 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа:   2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Наставу шине предаваоа кпја прате разлишите тематске и прпблемске јединице. Свакп предаваое укљушује вище видпва наставе, кап 
щтп је анализа слушаја, интерактивна кпмуникација и усмерена тематска дискусија. Централни метпд у извпђеоу наставе на 
предмету јесу предаваоа типа ex cathedra, кпја имају за циљ ппбуђиваое перспналних интереспваоа студената и служе кап ппвпд за 
друге наведене пблике наставе. Интегрални деп наставе су и редпвне кпнсултације са студентима у вези израде кплпквијума и 
пплагаоа испита, кап и уппзнаваое са кприщћеоем литературе. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена  Завршни испит  Ппена  

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 70 

практишна настава  усмени испит  

кплпквијум-и 2 x 15 = 30   

семинар-и    

 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Oснпвне акaдемске студије - Архитектура 

Назив предмета: ПБЛИКПВАОЕ ПТВПРЕНИХ ГРАДСКИХ ПРПСТПРА 

Наставник: др Александра М. Ђукић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: Пплпжен испит на предмету из пбласти урбанизма из првпг и другпг семестра. 

Циљ предмета 
Циљ предмета пбухвата следеће елементе: 
1. Развијаое елементарних сппспбнпсти студената за разумеваое, систематизацију и анализу прпцеса фпрмираоа и 

трансфпрмације градских прпстпра и амбијената. 
2. Преппзнаваое алата пд стране студената и стицаое пснпвних знаоа за бављеое урбанистишким прпјектпваоем и пбликпваоем 

градских прпстпра. 
3. Ппдстицаое сппспбнпсти аналитишкпг мищљеоа кпд студената. 
Развијаое прпфесипналне радпзналпсти, сампсталнпг пута у разумеваоу пднпса и прпцеса креативнпг приступа у изражаваоу 
прпблема града и јавнпг прпстпра. 

Исхпд предмета  
Разумеваое, знаое, вещтине: псппспбљаваое за усменп, писменп и графишкп изражаваое: развијаое сппспбнпсти ппсматраоа, 
прикупљаоа и систематизације ппдатака и закљушиваое; сппспбнпст аналитишкпг мищљеоа; развијаое прпфесипналне 
радпзналпсти, сампсталнпг пута у разумеваоу пднпса и прпцеса и креативнпг приступа у изражаваоу прпблема града и јавних 
прпстпра. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
1. Идентитет места, карактер и genius loci; 2. Културплпщки пбрасци у функцији пбликпваоа градских прпстпра; 3. Приступашнпст 1 
(пещашка, бициклистишка, кплска, ЈГС - парцели, блпку, целини, птвпренпм градскпм прпстпру, умрежаваое прпстпрних елемената); 
4. Приступашнпст 2 (стаципнарни сапбраћај – врсте, капацитети, инжеоерски елементи); 5. Asses for all; 6. Мултифункципналнпст 
(фпрми и функција) и прилагпдљивпст (адаптабилнпст); 7. Безбеднпст градских прпстпра; 8. Угпднпст, живптнпст и инспиритивнпст 
(ппкриваое, пзелеоаваое, материјализација, елементи мпбилијара); 9. Димензипнисаое елемената, размера, пријентација: 
хпризпнтална и вертикална нивелација (нивп парцеле, блпка, улице, птвпренпг градскпг прпстпра, целине – пресеци пппрешни и 
ппдужни, климатски утицаји); 10. Дпминанте, маркери, репери и птвараоа; 11. Кпнтинуитет и силуете; 12. Пејзажна кпмппзиција; 13. 
Пспвине кпмппзиције и равнптежа; 14. Бпје у кпмппзицији; 15. Прпппрције у кпмппзицији. 

Литература  
1. The Urban Design Compendium, English Partnership, 2000. 
2. Hertzberger,H.: Lessons for Students in Architecture, Uitigeverij 010 Publishers, Rotterdam, 1993. 
3. Gehl, J. et al: Places for People, Melbourne, 2004 (e-book). 

4. Bazik, D.: Scenario života u gradu: proces nastajanja gradske scenografije, edicija Arhitektonika, AF, Beograd, 1996. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 3 вежбе: 0 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Интерактивна мултимедијална настава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

презентација 15 писмени испит 50 

дискусија 10   

кплпквијум 20   

активнпст на настави 5   
 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне академске студије - Архитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКЕ КПНСТРУКЦИЈЕ 3 

Наставник / наставници: др Будимир С. Судимац, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са савременим принципима, метпдама и лпгикпм прпјектпваоа материјализације архитектпнских пбјеката са армиранп-
бетпнскпм нпсећпм кпнструкцијпм и упућиваое у принципе прпјектпваоа материјализације фасада. Разматрају се кпнцепти и 
детаљи фасада разлишитих у ппгледу врсте материјала и технике градое узимајући у пбзир утицај функципналнп-пбликпвних и 
кпнструктивних захтева и критеријума кпмфпра бправка. Сагледавају се специфишнпсти материјализације еркера, балкпна и крпвних 
етажа. Стицаое знаоа п пснпвним принципима индустријализпване и мпнтажне градое, склпппвима и елементима мпнтажних 
пбјеката и принципима прпјектпваоа и извпђеоа сппјева. Студенти се уппзнају и са мерама защтите пд ппжара. 

Исхпд предмета  
Стишу се знаоа какп ппщта из пбласти материјализације архитектпнских пбјеката са армиранп бетпнскпм кпнструкцијпм,  такп и 
специфишна знаоа и вещтине пптребне за израду главнпг прпјекта, рад у пракси и усаврщаваое у наставку студија. Развијају се 
знаоа п пднпсима пблика, функције и физишких свпјстава присутна у прпцесу прпјектпваоа материјализације пбјеката са аб-
кпнструкцијпм, са акцентпм на скелетним кпнструктивним склпппвима. 
Знаоа стешена крпз предаваоа на пвпм предмету су неппхпдна за савладаваое наставнпг прпграма на Архитектпнским 
кпнструкцијама 4 и Студијскпм прпјекту АТ. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Кпнцепт материјализације и функципналне и пбликпвне пдлике пбјеката са AБ скелетнпм и масивнпм кпнструкцијпм. Типпви 
армиранп бетпнских међуспратних таваница - принципи прпјектпваоа и грађеоа. Вертикални кпнструктивни елементи-типпви, 
функција и пбликпвне пдлике. Типпви фундираоа скелетних зграда. Кпнцепти и детаљи фасада разлишитих у ппгледу врсте 
материјала и технике градое узимајући у пбзир утицај функципналнп-пбликпвних и кпнструктивних захтева и критеријума кпмфпра 
бправка. Специфишнпсти материјализације еркера, балкпна и крпвних етажа - принципи прпјектпваоа, детаљи. Пснпве 
индустријализпване и префабрикпване градое. Принципи прпјектпваоа мпдуларних пбјеката, функципнални, кпнструктивни и 
пбликпвни аспект. Планпви мпнтаже. Префабрикпване степенице. Кпмбинпвани кпнструктивни склпппви. 

Практишна настава  

Литература  
1. Крстић-Фурунчић, А., учбеник "Разнпврснпст материјализације архитектпнских структура", Архитектпнски факултет Универзитета 
у Бепграду, 2003, Бепград (ISBN 86-80095-48-6) 
2. Ивкпвић, В, Вищеспратне скелетне зграде – кпнструктивни склпппви и елементи, Архитектпнски факултет, Бепград. 
3. Крстић-Фурунчић, А., учбеник "Пснпве материјализације савремених индустријализпваних пбјеката", Архитектпнски факултет 
Универзитета у Бепграду, треће дппуоенп издаое, 2000, Бепград (YU ISBN 86-80095-47-8) 
4. Крстић-Фурунчић, А., Жегарац, Б., Рајшић, А., скрипта "Принципи и технике пблагаоа фасадних зидпва", Архитектпнски факултет 
Универзитета у Бепграду  
5. Крстић-Фурунчић, A., Koсић, T., Teрзпвић, J., “Architectural Aspect of Structural Design of Glass facades/Glass Skin Applications”, in 
Challenging Glass 3, Proceedings of the Conference on Architectural and Structural Applications of Glass, Editors: Bos, Louter, Nijsse, Veer, 
Faculty of Civil Engineering and Geosciences, Delft University of Technology, IOS Press BV, The Netherlands, June 2012, str. 891-900 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: / други пблици наставе:/ (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава се пдвија крпз предаваоа и интерактивну наставу. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 50   

семинар-и    

 



  

Студијски прпграм / студијски прпграми:  Пснпвне академске студије - Архитектура 

Назив предмета:  ТЕПРИЈА КПНСТРУКЦИЈА . П 

Наставник / наставници: др Радпјкп М. Пбрадпвић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са услпвима кпје је пптребнп да задпвпље елементи пбјекта да би мпгли да буду делпви кпнструкције. 
Класификација нпсаша у зависнпсти пд димензија и пблика. Усппстављаое пднпса између пптребнпг брпја и 
расппреда унутращоих и сппљащоих елемената и ппнащаое пбјекта/кпнструкције у зависнпсти пд типа, брпја 
елемената и оихпвпг расппреда. 

Исхпд предмета  
Стицаое пптребних знаоа кпја усппстављају везу између архитектуре и кпнструкције. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
У пквиру предмета изушавају разлищите класе нпсаша, са ппсебним фпкуспм на линиске нпсаше. За линијске нпсаше 
анлизирају се услпви кпји мпрају да буду задпвпљени. Презентирају се метпде анализе. Ппсебна пажоа придаје се 
анализи кпнкретних примера из праксе са анализпм преднпсти и недпстатака ппјединих система. 
Практишна настава  
Вежбаоа су фпкусиране на анализи кпнкретних и најшещће примеоиваних типпва нпсаша у пракси. 

Литература  
• S.P. Timošenko, D.H. Jang, Teorija konstrukcija, Beograd:Građevinska knjiga, 1968.  
• Gligor Radenkovid, Statika linijskih nosača, Beograd: Građevinski fakultet, 2010. 
• Predrag R. Jovanovid, Božidar R. Petrovid, Statika I i II deo, Beograd: Zavod za izdavanje udžbenika SRS, 1963. 
• Радпјкп Пбрадпвић, Милица Петрпвић, Ана Кпнтић, Принципи кпнструисаоа архитектпнских 

пбјеката:Практикум, Бепград: Универзитет, Архитектпнски факултет, 2019. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
/ 

предаваоа:   2 вежбе: 0 други пблици наставе:  2 (студијски) истраживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава се извпди крпз предаваоа , анализу примера из праксе и анализу утицаја крпз примере из праксе. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 50 Завршни испит  ппена 50 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 50 

вежбе 30   

кплпквијум 10   

 
 



  

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура 

Назив предмета: СТУДИП 01А – ППРПДИШНП СТАНПВАОЕ / ВИЩЕППРПДИШНП СТАНПВАОЕ 

Наставник / наставници: арх. Бприслав А. Петрпвић, редпвни прпфеспр (1), арх. Владимир М. Лпјаница, редпвни 
прпфеспр (1), арх. Дејан Д. Милетић, ванредни прпфеспр, др Ана З. Никезић, ванредни прпфеспр,  др Александар Ш. 
Виденпвић, ванредни прпфеспр,  др Ђпрђе В. Стпјанпвић, ванредни прпфеспр,  мр Зпран Р. Абадић, дпцент, 
др Милена С. Кпрдић, дпцент,  др Милан Д. Максимпвић, дпцент,  арх. Милпщ М. Кпмленић, дпцент,  др Павле Д. 
Стаменпвић, дпцент,  др Јелена П. Ристић Трајкпвић, дпцент,  др Ивана Д. Ракпоац, дпцент,  др Верица М. Крстић 

дпцент  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: према статуту 

Циљ предмета 

Први деп курса је тежищнп везан за "ппрпдишнп станпваое" и  оегпве прелазне пблике ка вищеппрпдишним 
структурама. Пснпвни циљ задатка пднпси се на архитектпнскп урбанистишкп рещеое групације (или вище групација) 
јединица намеоених "ппрпдишнпм" станпваоу (пднпснп станпваоу нижих густина), кпје припадају заједнишкпј парцели 
или низу ппјединашних парцела или типплпгији слпбпднпстпјећих, двпјних или другашије прганизпваних групација 
ппрпдишних кућа на засебним, аутпнпмним парцелама. На пвпм задатку бавићемп се истраживаоем спцип-
културплпщких, а пптпм и екпнпмских, технплпщких и екплпщких фактпра кпји утишу на пбликпваое прпграма и 
прпстпра једне стамбене заједнице и оене пкплине. 

Други деп курса се пднпси на истраживаое теме вищеппрпдишнпг станпваоа и тп крпз прпушаваое специфишних 
фрагмената архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта. Кпнципиран кап пмнибус карактеристишних задатака кпји се 
пбрађују приликпм прпјектпваоа пбјеката вищеппрпдишнпг станпваоа, рад на прпјекту ппдразумева инкпрпприраое 
савремених рещеоа на делпве архитектпнскп-урбанистишких склпппва. Прплазећи крпз разлишите сегменте 
прпјектантскпг прпцеса студенти стишу знаоа п фактприма релевантним за фпрмираое архитектпнскпг рещеоа, уз 
разумеваое пднпса задате функције према затешеним вреднпстима. 

Исхпд предмета  

Исхпд предмета су сппспбнпсти израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. Студенти ће стећи 
сппспбнпст да: припреме и представе прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним кпнтекстима, 
кпристећи низ медија (техника), за пдгпварајући задатак; да разумеју кпнструктивни и структурални склпп, стратегије защтите 
живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг архитектпнскпг прпјекта; да 
развију кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима, кпји интегрищу естетске аспекте пбјеката и технишке 
захтеве изградое и пптреба кприсника. 

Такпђе, исхпд предмета треба да буде усмерен ка примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, 
ппказујући прпмищљени и критишки приступ. 

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. 
Разумеваое пптреба и тежоа кприсника пбјеката; утицаја пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг прпјектпваоа; нашина 
на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 

Разумеваое мпгућег утицаја прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће заједнице. 

Разумеваое метпда истраживаоа и припреме прпјектних задатака за архитектпнски прпјекат и 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; дппринпси архитеката и прпфесипналних сарадника у 
фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему задатка. 

Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финансијских пгранишеоа и грађевинских 
прпписа: израда прпјекта кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 
перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 

Садржај предмета 

Практишна настава кпја се пбавља у пквиру студијских група и путем индивидуалних кпнсултација ппвезана је и са тепријскпм 
наставпм у пквиру предаваоа на курсу Станпваое, кап и са наставпм у пквиру курса Студип 01Б - Урбанистишкп прпјектпваое 



стамбених целина. Практишна настава ппдразумева истраживаоа, анализе, прпјектантске симулације и израду технишких и других 
графишких прилпга кпји се пслаоају на задати тематски пквир.  

Тпкпм рада на архитектпнскп-урбанистишкпм рещеоу, пптребнп је упшити и издвпјити релевантне критеријуме задатпг кпнтекста, те 
их критишки анализирати и интерпретирати у пквиру индивидуалнпг пдгпвпра на задату тему.  

Студенти се ппдстишу да крпз истраживаое литературе и студије слушајева преиспитују устаљене вреднпсне системе перцепције 
ппрпдишнпг станпваоа и примене савремене, шак спекулативне мпделе кпнципираоа и прпјектпваоа стамбенпг прпстпра. Уз 
преппрушене тепријске извпре и ппвремена ex cathedra предаваоа у пквиру пвпг курса, студенти дпбијају мпгућнпст сагледаваоа 
задатка из разлишитих прпблематишних углпва.  

Тпкпм рада на другпм задатку практишни деп прпјекта ппдразумева студију карактеристишних делпва прпјекта вищеппрпдишнпг 
станпваоа кпји су ппдељени у две целине. Прва прпјектантска целина ппдразумева три фрагмента: Вплуметрију, Угапни мптив и Стан 
на углу, где се крпз три карактеристишне теме вищеппрпдишнпг станпваоа и задате лпкације анализирају и истражују вплуметријске 
мпгућнпсти приликпм кпнципираоа архитектпнскпг склппа унутар густпг градскпг ткива, кап и мпгућнпст акцентпваоа у пднпсу на 
специфишну тему куће на углу. Друга прпјектантска целина садржи фрагменте: Приземље и тлп, Стан на ппследопј етажи и Улишна 
фасада, крпз кпје се анализирају ппврщински елементи кап щтп су тпкпви, циркулације на лпкацији и унутар пбјекта, тестирају 
мпгућнпсти ствараоа квалитетних прпстпра на птвпренпм, и истражују пптенцијали фасадне ппне и  материјала. Кпмплетна студија 
крпз ппјединашне елементе, резултира разумеваоем типплпгије вищеппрпдишнпг станпваоа, кап и кпнтекста и оегпвпг карактера, 
пднпснп критишким сагледаваоем лпкације са свим оеним ппгпднпстима и пгранишеоима. 

Литература  

 Б. Петрпвић, И. Ращкпвић, Д. Стпјанпвић, П. Стаменпвић, Д. Дуканац, Будућнпст станпваоа: Аспекти пдживпсти будућег 
станпваоа у Србији, Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет, Бепград, 2017. 

 М. Gausa and J. Salazar, Housing / Single-Family Housing, Birkhäuser, Basel, 2005. 

 C. Schittich, Single-Family Housing, Birkhäuser, Basel, 2005. 

 S. Crafti, H2П Architecture, The Images Publishing Group, Melbourne, 2005. 

 Шаспписи Architecture + Urbanism, 430, 426, 415, 414, 397, 371, 369 и 359. 
 

 Vladimir Lojanica i Maja Dragišid, (ur.), "Omnibus: kratke priče na stambene teme", Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet, 
Beograd, 2019. 

 Aurora Fernandez Per, “DBOOK. Density, Data, Diagrams, Dwellings”, a+t ediciones, Spain, 2007 

 IaaC. Institute d’Arquitectura Avancada de Catalunya Actar, “SELF – SUFFICIENT HOUSING”, IaaC, Barcelona, 2006, ISBN 84-96540- 43-X 

 Wolfgang Forster, “Housing in the 20th and 21st Centuries”, Prestel Verlag, Munchen - Berlin - London - New York, 2006, ISBN 3-7913- 
3529-4 

 Arian Mostaedi, “Apartment Architecture Now”, Carles Broto &amp; Josep M Minguet,Barcelona   

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

             0 предаваоа: 0 студип: 0 други пблици наставе:  8 (студијски) истраживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Настава у студијским групама, индивидуалне кпнсултације, пбилазак терена, студије слушајева, групни аналитишки задаци, дискусије, 
презентације, истраживаое литературе, ex cathedra предаваоа 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена  Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку наставе 10 заврщни елабпрат 30 

практишна настава  презентација 20 

кплпквијум-и 30 усмена пдбрана 10 

семинар-и    

 

 



 

Студијски прпграм: Oснпвне акaдемске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П 

Наставник: др Александра М. Ђукић, ванредни прпфеспр (1), др Владимир М. Михајлпв, ванредни прпфеспр, др Данилп 
С. Фурунчић, дпцент, др Данијела М. Милпванпвић Рпдић, дпцент, арх. Ивица Љ. Никплић, дпцент, др Иван Ж. Симић, 
дпцент, др Ратка П. Шплић, дпцент,  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: Пплпжен испит на предмету из пбласти урбанизма из првпг и другпг семестра 

Циљ предмета 
Циљ студип прпјекта је приближаваое студентима практишне стране урбанизма, крпз рад на првпм сампсталнпм урбанистишкпм 
прпјекту. Пвп ппдразумева истраживаое и анализу ппстпјећег стаоа задатпг ппдрушја, на кпјем се пптпм ради урбанистишкп рещеое 
мале стамбене заједнице. Крпз студип прпјекат се ппсреднп примеоују и тепријска знаоа стешена на тепријскпм предмету 
„Пбликпваое птвпрених градских прпстпра“. 

Исхпд предмета  
Студенти се псппспбљавају да разумеју и у урбанистишкпј пракси примене следећа знаоа: 
1. Уппзнаваое техника и метпда урбанистишкпг прпјектпваоа и анализе ппстпјећег стаоа задатпг ппдрушја; 
2. Графишкп, писменп и усменп изражаваое крпз урбанистишки прпјекат мале стамбене целине, оегпву презентацију и усмену 

пдбрану; 
3. Струшнп упшаваое, прикупљаое, систематизација ппдатака и закљушиваое крпз анализу ппстпјећег стаоа задатпг ппдрушја 

истраживаоа; 
4. Практишнп разумеваое пднпса, прпцеса и креативнпг приступа у пбликпваоу града и оегпвих прпстпра. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријска настава кпја се примеоује на предмету је везана за предмет „Пбликпваое птвпрених градских прпстпра“. 
Практишна настава  
Практишна настава на предмету је уређена у два блпка кпја се впде уппредп: 
БЛПК 1: Низ парцијалних вежби кпје се раде првпг шаса наставе и кпје тематски прате наставу на предмету „Пбликпваое птвпрених 
градских прпстпра“, крпз вежбаое излпжених тема везаних највище за птвпрене градске прпстпре, оихпве градивне елементе и 
пднпс према градскпг ткиву кпје их пкружује. 
БЛПК 2: Састпји се из две целине: 
1) Аналитишка целина је прва и ппдразумева истраживаое ппстпјећег стаоа задатпг ппдрушја и оегпвпг пкружеоа. Пна пбухвата 
оегпвп вищеаспектнп ппсматраое (аспекти: функципнални, прпстпрнп-физишки, спцијални, екплпщки, екпнпмски, прирпдни, 
истпријски и др.), кпје се пптпм уређује крпз типплпгије куће и кућищта, типплпгије улице и типплпгије градскпг блпка. 
2) Пбликпвна целина се ради ппсле аналитишке, такп щтп се на пснпву истраживаоа спрпведенпг у опј ппстављају кпнцепт и прпграм 
урбанистишкпг рещеоа, на пснпву кпјих се даље развија урбанистишкп рещеое мале стамбене заједнице, да би се на крају, у 
крупнијпј размери и са већим нивппм детаљнпсти, дап оегпв деп. Схпднп пвпме, прплази се вище нивпа урбанистишке разраде, 
шиме студенти стишу вещтине урбанистишкпг прпјектпваоа у разлишитим размерама. 

Литература  
5. The Urban Design Compendium, English Partnership, 2000. 
6. Hertzberger, H.: Lessons for Students in Architecture, Uitigeverij 010 Publishers, Rotterdam, 1993. 
7. Gehl, J. et al: Places for People, Melbourne, 2004 (e-book). 
8. Bazik, D.: Scenario života u gradu: proces nastajanja gradske scenografije, edicija Arhitektonika, AF, Beograd, 1996. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа:   0 вежбе: 0 други пблици наставе: 4 (студијски) истраживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
Интерактивна мултимедијална настава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 55  Завршни испит – елабпрат укупнп ппена 45  

активнпст у настави 10 испитни елабпрат 45 

парцијалне вежбе 15   

кплпквијум 1 15   

кплпквијум 2 15   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ЛИКПВНП ПРИКАЗИВАОЕ У АРХИТЕКТУРИ 

Наставник / наставници: мр Драган М. Јеленкпвић, редпвни прпфеспр (1), мр Бранкп Д. Павић, редпвни прпфеспр, др 
Мариела М. Цветић, редпвни прпфеспр,  др ум. Милпрад Ј. Младенпвић, редпвни прпфеспр,  др ум. Иван Н. Щулетић, 
дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да студенти усвпје знаоа и практишнп ликпвнп искуствп у ликпвнпм представљаоу и ликпвнпј трансппзицији 
архитектуре, прирпде и урбанпг пкружеоа, кап и у ликпвним кпмуникацијама кпјима се истражују везе и метпди какви ппстпје у 
пбласти синтезе ликпвних уметнпсти и архитектуре. Крпз слпженија ликпвна истраживаоа испитују се мпгућнпсти апликације на рад 
у прпјектпваоу. 

Исхпд предмета  

Студент ће имати знаое п: 
1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 
2. креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 

Садржај предмета 

Настава се пдвија крпз увпдна предаваоа и вежбе.  

У наставу су укљушена и вежбаоа ван щкпле, кпнсултације  

и припреме делпва и елабпрата у целпсти. 

Литература  

Павле Васић, Увпд у ликпвне уметнпсти, Факултет ликпвних уметнпсти, Бепград, 1968. 

Зпран Павлпвић, Прпстпр пблика и бпје, Клип,Бепград, 1997. 

Јпханес Итен, Уметнпст бпје, Уметнишка академија, Бепград, 1973. 

Рудплф Арнхајм, Уметнпст и визуелнп ппажаое, Универзитет уметнпсти 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа:  1  вежбе: 2 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Настава се извпди крпз увпдна предаваоа и практишни рад (вежбе). 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 ппртфплип 50 

кплпквијум 1 20   

кплпквијум 2 20 ..........  

семинар-и    



 

Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Oснпвне акaдемске студије - Архитектура / Интегрисане студије - Архитектура 
Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКИ ПРПГРАМ И ТЕКТПНИКА 1 

Наставник / наставници :  
арх. Весна П. Цагић Милпщевић, прпфеспр (1),  арх. Небпјща С. Фптирић, ванредни прпфеспр, арх. Игпр Ж. Рајкпвић, 
ванредни прпфеспр,  мр Зпран Р. Абадић, дпцент,  арх. Милпщ М. Кпмленић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Настава на предмету има за циљ да, крпз тепријску наставу, студенте уппзна са пснпвним принципима прпјектпваоа и 
специфишнпстима прпстпрне структуре и прпграмских садржаја пбјеката и прпстпра у функцији пснпвних пптреба друщтвенпг 
система – едукације, управе, сппрте, прганизпванпг заједнишкпг смещтаја и др. кап и са услпвнпстима спцијалнпг и друщтвенпг 
кпнтекста и знашајем актуелних педагпщких метпда кап утицајним фактприма  у избпру прпјектанскпг приступа и фпрмираоу 
прпстпрнпг кпнцепта. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати сппспбнпст да: 

 развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 
техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

Студент ће имати разумеваое п: 

 потребама и тежњама корисника објеката; 

 утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 

 начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте; 

 могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице; 

 потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки релевантни за 
постављени пројектни задатак; 

 потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 
клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 

 доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода потребних 
за припрему задатка. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријска настава пбухвата истпријат и развпј прпстпра намеоених специфишним прпграмима; функципнлани, прпграмски и 
пбликпвни захтеви, елементи, прганизација, структура, крпз презентацију и аналаизу карактеристишних и специфишних 
антплпгијских и примера из савремене светске праксе; разлишити аспекти утицаја друщтвенпг кпнтекста и присутних психплпщкп-
педагпщких, спцилпщких  друщтвених мпдела кап и улпга архитекте у имплементацији предметних утицаја. 

Литература  
АРХИТЕКТУРА ЩКПЛСКЕ ЗГРАДЕ, З. Бајбутпвић, Свјетлпст 1983. Сарајевп 
ARCHITECTURE OF SCHOOLS: THE NEW LEARNING ENVIRONMENTS, M. Dudek, Architectural Press, Boston 2000. 
CHILDREN SPACES, M. Dudek, Architectural Press, Boston 2005. 
UPUTE ZA PROGRAMIRANJE, PLANIRANJE I PROJEKTIRANJE DJEČJIH JASLICA I VRTIDA H. Auf-Franid, et al./ Zlatko Karač (ur.),  Acta 
Architectonica, 2003. Zagreb 
УПУТСТВП ЗА ДЕФИНИСАОЕ МПДЕЛА ТИПСКПГ СУДА за Пснпвни и Вищи суд Републике Србије. Абадић, Зпран и др.  Бепград; 
Графплик, 2014.  
СУДСКЕ ЗГРАДЕ - Скрипта. Живадинпвић, Михаилп. Бепград; Архитектпнски факултет, Бепград  

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви 

предаваоа:    4 вежбе:  / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава се пдвија крпз кпмбинацију предаваоа екс-катедра, анализе адекватних примера и семинарских радпва. Акценат се ставља 
на усаврщаваое и прпдубљиваое прпјектантских искустава у предметнпј пбласти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит / семинарски рад 40 

практишна настава  усмени испит  

кплпквијум-и 50   



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ИСТПРИЈА АРХИТЕКТУРЕ У СРБИЈИ 

Наставник / наставници: др Мирјана З. Рптер Благпјевић, редпвни прпфеспр (1), др Маркп С. Никплић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2  

Услпв: / 

Циљ предмета 

Да се студенти уппзнају са генезпм градитељства и насеља у Србији - настанкпм, карактеристикама и вреднпстима. Крпз прпушаваое 
ппщтих тпкпва и пдлика насеља и архитектуре на прпстпру Србије, у пднпсу на уже балканскп и щире еврппскп пкружеое, студенти 
ће се уппзнати са пснпвним прпстпрним, кпнструктивним и пбликпвним карактеристикама истпријске сакралне, прпфане и стамбене 
архитектуре, какп би се упптпунила оихпва сазнаоа п властитпј градитељскпј традицији, кап и оихпве креативне сппспбнпсти.  

Исхпд предмета  

Адекватнп знаое истприје наципналне архитектуре и развпја насеља. Студенти ће стећи знаоа п: 1. културнпј и друщтвенпј истприји, 
кап и традицији, пдрживпсти и технплпгијама кпје су пд знашаја за прпјектпваое пбјеката; 2. утицају истприје на прпстпрне, 
друщтвене и технплпщке аспекте архитектуре; 3. примени пдгпварајућих истпријских архитектпнских типпва и техника грађеоа на 
прпјектпваое у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. 

Садржај предмета 

У пквиру тепријске наставе се крпз предаваоа излажу пснпвне теме везане за настанак и развпј насеља и градитељства на прпстпру 
Србије пд праистприје дп 20. века. Студенти се уппзнају са друщтвеним и културним услпвима ппјединих перипда, утицајима из 
неппсреднпг и щирег пкружеоа, развпјем насеља и градитељствпм, крпз врсте и типпвe грађевина, оихпве кпнструктивне 
карактеристике и материјализација, кап и пбликпваое сакралне, прпфане и стамбене архитектуре. Кап ппсебнп знашајан вид 
градитељства презентира се наслеђе везанп за манастирске целине и средопвекпвне градпве и утврђеоа. Такпђе се студенти 
уппзнају са развпјем сепскпг и градскпг кпнцепта станпваоа у Србији, пд најједнпставнијих пблика грађеоа дп градских кућа из 19. 
века, кап и са пбликпвним карактеристикама јавне и стамбене архитектуре 19. и  20. века. 

Литература  

1. Дерпкп, А. Мпнументална и декпративна архитектура у средопвекпвнпј Србији. (Бепград, 1985.) 

2. Кпјић, Б. Стара градска и сепска архитектура у Србији. (Бепград, 1949.) 

3. Кпјић, Б. Стари балкански градпви, варпщи и варпщице. (Бепград, 1976.) 

4. Финдрик, Р. Нарпднп неимарствп – станпваое. (Сирпгпјнп, 1994.) 

5. Рптер-Благпјевић, М. Стамбена архитектура Бепграда у 19. и ппшеткпм 20. века. (Бепград, 2006.) 

Брпј часпва  активне наставе  Пстали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra и индивидуалне кпнсултације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена - 40 Завршни испит  ппена - 60 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит  

практишна настава  усмени испит 60 

кплпквијум-и 2 х 20 = 40   

семинар-и    

 



  

Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура 

Назив предмета: УРБАНИ ДИЗАЈН: МПБИЛНПСТ И ЈАВНЕ СЛУЖБЕ 

Наставници: др Урпщ Б. Радпсављевић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое студената са аспектима урбанпг дизајна и  планираоа мпбилнпсти и јавних служби за креираое квалитетних места за 
живпт, прпстпра за кретаое, кап и дпступнпсти и урбанпм дизајну јавних служби у грађеним срединама у складу са принципима 
пдрживпсти. Разумеваое пптребе људи за мпбилнпщћу и дпступнпсти садржајима и прпстприма јавних служби. Ппзнаваое 
елемената , структуре, типплпгија, прпцеса и фактпра развпја улишне матрице, мпбилнпсти и јавних служби у пднпсу на раципналну 
пптрпщоу енергије и релације са планираоем намене земљищта у грађеним срединама. Примена практишних знаоа п принципима 
и стратегијама урбанпг дизајна у складу са савременим захтевима пдрживе мпбилнпсти и јавних служби, квалитетних места и  
прпстпра  у граду. 

Исхпд предмета  
Пснпвна знаоа кпје ће студент стећи на предмету везана су за метпде стицаоа знаоа и вещтина у идентификацији и савладаваоу 
пснпвних аспеката урбанпг дизајна физишке и функципналне структуре града, кап и  савладаваое метпда и техника прпцеса урбанпг 
дизајна и истраживаое мпгућнпсти унапређеоа урбане фпрме и идентификацију циљева и ефеката развпја крпз савремени урбани 
дизајн. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Настава је усмерена на тепријска и практишна знаоа кпја усппстављају релације између пптребе за кретаоем и пбезбеђиваоа 
щирпкпг спектра јавних служби са једне стране и урбанпг дизајна, урбане фпрме и намене земљищта са друге стране. Пбјащоавају 
се пснпвни лпкаципни фактпри, кап и пдрживи прпстпрни, спцијални и екпнпмски аспекти урбанпг дизајна, мпбилнпсти и јавних 
служби. 
Представљају се нпви кпнцепти приступа урбанпм дизајну и планираоу пдрживпг урбанпг развпjа, мпбилнпсти и јавних служби на 
интегралан нашин. Ппсебан фпкус тепријске наставе је на урбанпм дизајну кпји се фпкусира на дпступнпст садржајима јавних служби 
и на виспк квалитет урбане средине, кпји ппдразумева кпнцепте мещпвитих намена и кпмпактних урбаних фпрми са дпминантнп 
немптпризпваним кретаоем и кретаоем јавним градским превпзпм. Савремене пплитике у дпмену мпбилнпсти се из тих разлпга 
фпкусирају на аспекте безбеднпсти и успправаоа кплскпг сапбраћаја кпристећи кпнцепте меначмента мпбилнпсти, ТДМ (сапбраћаја 
заснпванпг на пптражои) и паркинг меначмента. У пбласти јавних служби напущтају се унифпрмни мпдели планираоа, а урбани 
дизајн се пкреће ка ппбпљщаоу дпступнпсти јавних служби за грађане крпз кпнцепте спцијалне правде и децентрализације 
уважавајући критеријуме лпкалних специфишних услпва, пппут типпва изграђенпсти, старпсне и спцип-екпнпмске структуре 
станпвнищтва и пбележја дпмаћинстава.  
Студенти ће истраживати мреже, ппкривенпсти, дпступнпсти и кпмпатибилнпсти садржаја пдабранпг кпмплекса јавне службе у граду 
и карактеристика урбанпг дизајна улица и садржаја јавних служби. Крпз фпрму тематскпг истраживаоа, анализирају ппзицију и улпгу 
пдабранпг садржаја у мрежи јавни служби на нивпу града, истражују аспекте ппвезанпсти; кплске, пещашке и бициклистишке 
приступашнпсти; пплпжај садржаја јавне службе и ппслуженпст јавним градским превпзпм  на макрп нивпу. На мезп нивпу студенти 
истражују ппкривенпст и дпступнпст пдабранпг садржаја јавне службе на нивпу насеља, кап и кпмпатибилнпст садржаја у пднпсу на 
неппсреднп пкружеое, типплпгију улица, елементе урбанпг дизајна улица, и разлишите мпгућнпсти мптпризпваним и 
немптпризпваним видпвима кретаоа на нивпу кварта. На микрп нивпу студенти истражују дпступнпст и ппремљенпст на нивпу 
парцеле, препреке и кпнфликте у кретаоу, разлишите мпгућнпсти паркираоа за заппслене, кприснике, ппсетипце; дисппзицију  
станица ЈГС-а, и друге елементе урбанпг дизајна и ппреме прпстпра. 

Литература  
1. Banister, D. (2008) The Sustainable Mobility Paradigm. Transport Policy, 15 (2), pp. 73‐80. 
2. Лалпвић, К. и Радпсављевић, У. (2013) (Ур.) Савремени приступи урбанпм дизаjну за пдрживи туризам Србиjе. Бепград: 

Архитектпнски факултет Универзитет у Бепграду. 
3. Llewelyn-Davies (2000) Urban Design Compendium, London: English Partnerships 
4. Петпвар, К. (2003) Нащи градпви између дражаве и грађанина. Бепград: Гепграфски факултет, АФ и ИАУС. 

5. Radosavljevid, U., Lalovid, K. & Đorđevid, A. (2013) Sustainable Urban Development & Concept of Mobility Management in Belgrade. 
Belgrade: UNDP Serbia, pp. 91‐103. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 3   вежбе: 0 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава се пдвија крпз интерактивна предаваоа, анализе слушајева, тематскп истраживаое 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 



Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

активнпст у тпку предаваоа 10 тематскп истраживаое 40 

кплпквијум-и 20 усмена пдбрана 10 

семинар-и 20   
 



 

Студијски прпграм /  студијски прпграми:        
Пснпвне академске студије – Архитектура / Интегрисане академске студије – Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКЕ КПНСТРУКЦИЈЕ 4 

Наставник / наставници: др Јелена А. Иванпвић-Щекуларац, редпвни прпфеспр (1), др Александар Н. Рајшић, ванредни 
прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је уппзнаваое са пснпвним принципима материјализације архитектпнских пбјеката крпз примену дрвета и шелика кап 
кпнструктивних материјала; прпјектпваое фасада и крпвпва, унутращоих преграда, спущтених плафпна и уздигнутих ппдпва у 
системима сувп мпнтажне градое. 

Исхпд предмета  

Разумеваое кпнструктивних система, грађевинске и кпнструктпрске прпблематике релевантне за архитектпнскп прпјектпваое крпз 
примену дрвета и шелика кап кпнструктивних материјала. Стицаое специфишних знаоа и вещтина у прпцесу материјализације 
архитектпнскпг пбјеката применпм дрвета, шелика и стакла.  

Знаоа стешена крпз тепријску наставу на пвпм предмету неппхпдна су за реализацију наставе на предмету Студип 02б – 
Архитектпнске кпнструкције, кап и Студип 03а – Развпј прпјекта. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Примарна кпнструкција (дрвп, шелик); фасадни кпнструктивни склпппви (лаке дрвене фасаде, зид завесе); унутращое преграде и 
спущтени плафпни на бази дрвета, гипса, метала, стакла, минералних влакана; уздигнути ппдпви; мере защтите пд ппжара 
наведених кпнструкција. 

Практишна настава  

/ 

Литература  

- Herzog, Natterer,etc, 2004.,Timber Construction Manual, Birkhäuser, Basel, 

- Хен, Харт, Зпнтаг, Атлас шелишних кпнструкција, Грађевинска коига, Бепград, 

- Schittich, Staib, Balkow, etc, 1999.,Glass Construction Manual, Birkhäuser, Basel, 

- Herzog, Kripner, Lang, 2004., Fasade Construction Manuel, Birkhäuser, Basel, 

- Скрипте са предаваоа Архитектпнске кпнструкције 4    

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: / други пблици наставе: / (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Настава се пдвија крпз предаваоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 70 

практишна настава  усмени испит  

Кплпквијуми (два) 20 (2х10)    

семинар-и    

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне академске студије – Архитектура 

Назив предмета: ПРПЈЕКТПВАОЕ И ПРПРАШУН КПНСТРУКЦИЈА 1 – ПСНПВЕ ДРВЕНИХ И МЕТАЛНИХ КПНСТРУКЦИЈА. П 

Наставник / наставници: прпф. др Ненад Д. Щекуларац (1), дпц. др Јефтп Т. Терзпвић 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: уписана 2. гпдина пснпвних академских студија 

Циљ предмета 
Наставнпм су пбухваћене две целине: 

- пснпви прпјектпваоа и прпрашуна дрвених кпнструкција, 
- пснпви прпјектпваоа и прпрашуна металних кпнструкција. 

Циљ наставе је да се студенти уппзнају са елементима прпјектпваоа, кпнструисаоа и димензипнисаоа дрвених и металних 
кпнструкција.  
Будући да материја припада пбласти пснпвне пбавезне наставе, студентима се презентују самп пснпвни пблици прпрашуна и 
димензипнисаоа кпнструкција. 

Исхпд предмета  
Излпжена материја пмпгућава студентима да сагледају мпгућнпсти кпје пружају дрвене и металне нпсеће кпнструкције у фпрмираоу 
најразлишитијих архитектпнских пблика у прпцесу прпјектпваоа прпстпра. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Истпријат дрвета, шелика и стакла кап грађевинскпг материјала. Пспбине дрвета и шелика кап кпнструктивнпг грађевинскпг 
материјала, дпзвпљена напрезаоа. Вищеспратне скелетне зграде прпјектпване пд дрвета и шелика кап грађевинскпг материјала - 
пптимизација дисппзиције стубпва и греда. Пснпви димензипнисаоа дрвених и металних елемената кпнструкције. Нашини 
кпнструисаоа и прпрашуна ппјединих типпва веза дрвених и металних елемената кпнструкције. Прпстпрнп укрућеое скелетних 
зграда кпнструисаних пд дрвета и метала кап елемента кпнструкције. 
Практишна настава  
Студент за задати пбјекат скелетне кпнструкције, прпјектује кпнструктивни склпп пд дрвета и шелика, дплази дп пптималнпг рещеоа 
у складу са функцијпм и архитектпнским рещеоем већ дефинисанпг пбјекта, врщи ппзиципнираое елемената кпнструкције, анализу 
пптерећеоа, статишку анализу и димензипнище пснпвне кпнструктивне елементе кап и оихпве међуспбне везе. На пвај нашин, 
израдпм елабпрата на вежбаоима, студент упшава разлике у прпјектпваоу и примени кпнструкција пд разлишитих материјала. 

Литература  
 Ненад Щекуларац: Дрвени рещеткасти нпсаши ‒ прпјектпваое, прпрашун и извпђеое крпвних кпнструкција, Универзитет у 

Бепграду - Архитектпнски факултет; Бепград, 2017. гпдине; 

 Н. Щекуларац, Неда Чпмбић: Практикум из предмета Прпјектпваое и прпрашун кпнструкција 2 – пснпве дрвених 
кпнструкција, Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет, 2019. гпдине; 

 Ј. Терзпвић, А. Кпнтић: Практикум из предмета Прпјектпваое и прпрашун кпнструкција 2 – пснпве металних кпнструкција, 
Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет, 2019. гпдине;  

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

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

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

 ТЕХНИШАР III, Грађевинска коига, Бепград, 1984. 

Брпј часпва активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 2 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе: 
предаваоа еx-катедра, вежбе, интерактивни пблици наставе, дискусије. 

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

практишна настава и графишки 
радпви 

16 писмени испит 60 

кплпквијум-и 24 усмени испит  

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ЛИКПВНИ МЕДИЈИ У АРХИТЕКТУРИ 
Наставник / наставници: др Мариела М. Цветић, редпвни прпфеспр (1), мр Драган М. Јеленкпвић, редпвни прпфеспр, 
мр Бранкп Д. Павић, редпвни прпфеспр, др ум. Милпрад Ј. Младенпвић, редпвни прпфеспр, др ум. Иван Н. Щулетић, 
дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ наставе је да студенти усвпје знаоа и практишнп искуствп у слпженим ликпвним истраживаоима пд интереса за студије 
архитектуре пппут сликарства, графике, мпделпваоа и мултимедијалних фпрми ликпвних уметнпсти. Циљ наставе је да се истражи 
ликпвни кпнцепт рада и везе и апликативнпст таквпг кпнцепта на прпјектпваое у архитектури. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати знаое п: 
1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 
2. креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 
3. креативнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз увпдна предаваоа, вежбе и ппјединашни рад са студентима. У наставу су укљушена и вежбаоа ван щкпле, 
кпнсултације и припреме делпва и елабпрата у целпсти. 
Тепријска настава 
1.Увпднп предаваое: разлишити ликпвни медији у архитектури, ликпвне технике слике и  сликарски материјали 
2.Фптпграфија кап медиј, зидне технике 
3. Графика кап медиј, разлишите графишке технике 
4. Технике дрвпреза (линпреза)  
5. Скулптпрске технике 
Практишна настава  
1. Слика у прпстпру архитектуре / слпжена апстрактна ликпвна кпмппзиција 
2. Слика у галеријскпм прпстпру/ слика ликпвне кпмппзиције кап интервенције у галеријскпм прпстпру 
3. Слика у урбанпм прпстпру  (зидне технике)/ ликпвна кпмппзиција кап интервенције у урбанпм прпстпру – зидна кпмппзиција 
4. Кплажна кпмппзиција слике и фптпграфије урбанпг прпстпра – зидна кпмппзиција 
5. Израда апстрактних скица за графику, скице ентеријера кап припреме за графику 
6. Припрема - резаое графишке плпше 
7. Щтампа – реализација графике 
8. Ликпвна скица и цртеж замисли скулптуре у ентеријеру – кпнцепт 
9. Реализација мпдела скулптуре у маоем фпрмату 
10. Ликпвна кпмппзиција мпдела скулптуре у архитектпнкпм прпстпру – кплаж или мпдел са фптпграфијама (Уппзнаваое са 
карактерпм испита – припреме за испит из предмета) 

Литература  
Berger, John, Ways Of Seeing, BBC and Penguin Books, 1972 
Цветић, Мариела и Шубрилп, Јасмина, О размери: мпнументализпванје минијатурнпг, Архитектпнски факултет, Бепград, 2019 

Брпј часпва  активне наставе 3 Пстали шаспви:/ 

предаваоа:   1 вежбе: 2 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава (предаваоа и вежбе) се пбавезнп пдвијају крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щтп су предаваоа еx-
catedra, интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти, истраживашки прпјекти, презентације, 
есеји, семинарски радпви итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит  

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 40 Презентација мапе радпва 50 

семинар-и    

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: 

Основне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКИ ПРПГРАМ И ТЕКТПНИКА 2  

Наставник / наставници: арх. Дејан Милетић ванредни прпфеспр (1) / арх Дејан Миљкпвић редпвни прпфеспр /  
мр Милан Вујпвић редпвни прпфеспр / арх Милан Ђурић ванредни прпфеспр / арх. Небпјща Фптирић ванредни 
прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да се крпз тепријску наставу студенти уппзнају са специфишнпстима, карактеристикама, прпграмским садржајима и 
метпдима прпјектпваоа индустријских пбјеката , тргпвашких пбјеката, ппслпвних пбјеката, сапбраћајних путнишких терминала, 
хптелских пбјеката, пбјеката спектакла идр.  

Ппред пснпвних нашела кпмппнпваоа и функципналнпг рещаваоа прганизације наведених прпграма, студенти се уппзнају и са 
оихпвим специфишним историјским, културним, социјалним, семантичким, еколошким и економским  карактеристикама. 

Исхпд предмета  

Студент ће имати способност да: 

 развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 
техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

Студент ће имати разумевање о: 

 потребама и тежњама корисника објеката; 

 утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 

 начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте; 

 могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице; 

 потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки релевантни за 
постављени пројектни задатак; 

 потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 
клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 

доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода потребних за 
припрему задатка. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

У тепријскпм делу наставе се дају пснпвне смернице и инфпрмације кпје су неппхпдне за разумеваое и анализу прпцеса 
прпјектпваоа. 

Теоријска настава обухвата области - историјат и развој простора намењених специфичним програмима; функционлани, програмски 

и обликовни захтеви, презентација и аналаиза карактеристишних и специфишних  примера из праксе. Прпушаваће се  разлишити 
аспекти утицаја друщтвенпг кпнтекста и преиспитиваое таквпг утицаја у пднпсу на културне мпделе, евплуцију прпграма и 
тектпнике. 

Литература  

Herzog, Lawrence A. Return to the Center: Culture, Public Space, and City-Building in a Global Era (Roger Fullington Series in Architecture), 

University of Texas Press, 2006.  

R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck - A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS 

М.Павлпвић - ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА 

INDUSTRIAL BUILDINGS, A Design Manual, Jurgen Adam , Katharina Hausmann , Frank Juttner Birkhauser , 2004 

THE POWER OF IDENTITY: THE INFORMATION AGE: ECONOMY, SOCIETY AND CULTURE, Manuel Castells, Wiley, 2004 

Адампвић, М. (2001) “Увпд у сапбраћај”, СФ,Бгд 

Вујпвић, М. (2010) “Анализа тпкпва кретаоа кап генератпра архитектпнске кпмппзиције на примеру 

аерпдрпмских путнишких терминала“, Бепград: Архитектпнски факултет 

Вујпвић, М., Фпрма претппставља функцију-архитектпнска кпмппзиција аерпдрпмскпг путнишкпг терминала 

Задужбина Андрејевић, библиптека : Ппсебна издаоа, Бепград, 2010 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви:  



предаваоа:    

4 

вежбе:  други пблици наставе:   (студијски) истраживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 

Настава на се пдвија крпз предаваоа ех-катедра, интерактивну наставу и дискусије. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 50 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 



  

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета: САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА И УМЕТНПСТ 

Наставник: др Владимир Ф. Макп, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ наставе је да студенти стекну ппщта и ппсебна знаоа п савременпј архитектури (пд друге пплпвине двадесетпг века) и 
уметнпсти (пд класицизма) дп данас. Главни циљ је усмерен на истраживаое и критишкп разматраое знашајних ппјава, релација и 
прпцеса кпји владају у архитектури и уметнпсти шија се кпмплексна прирпда сагледава у кпнтексту разлишитих културплпщких, 
друщтвених, истпријских, екпнпмских, пплитишких, религијских, наушних, филпзпфских, екплпщких и мнпгих других утицаја 
савременпг дпба. 

Исхпд предмета  
Стицаое знаоа п истприји и теприји савремене архитектуре и уметнпсти, п најзнашајнијим прптагпнистима, правцима, идејама, 
прпцесима, кпнцептима и пствареоима сагледаним крпз щири културплпщки аспект интернаципналне архитектуре и уметнпсти, али 
и знашајних лпкалних ппјава, наципналних тендециja и усмереоа. Крпз рад на предмету студенти стишу тепријска знаоа и 
кпмпетенције шија примена знашајнп пбпгаћује и унапређује оихпв практишан рад у прпјектпваоу, урбанизму, архитектпнским 
технплпгијама и кпнструктерству.  

Садржај предмета 
Настава се спрпвпди крпз разматраое ппјава, ппкрета и идеја у архитектури пд 1945. гпдине, уз настпјаое да се исте сагледају и 
критишки размптре у свепбухватнпм и плуралистишкпм кпнтексту кпји се схвата кап слпжен скуп разлишитих усмереоа пд 
ппстмпдернистишке архитектуре, прекп брутализма, футуризма, структурализма, метабплизма, high-tech архитектуре, пппулизма, 
раципнализма, критишкпг регипнализма, декпнструктивизма, кпнцептуализма, екплпщке и пдрживе архитектуре, интелигентне 
архитектуре савремених технплпгија, итд. Разматраоа уметнпсти надпвезују се на знаоа стешена на предмету Истприја уметнпсти. 
Стпга настава пбухвата разматраое ппјава у уметнпсти пд пплпвине псамнаестпг века дп данас, уз разматраое кпмплекснпсти ппјма 
класишнпг кпји је присутан у истприји уметнпсти тпкпм ренесансе и шитавпг седамнаестпг века. Ппред традиципналнпг приступа 
разматраоа архитектуре и уметнпсти у хрпнплпщкпм следу ппјава, примеоује се лпгишки перспективизам кпји пдређене ппјаве, 
ппкрете, аутпре и дела разматра у разлишитим кпнтекстима ппщтег и ппсебнпг, крпз питаоа кпнтинуитета и субверзивнпсти, 
традиције и мпдернпсти, напретка и кризе, крпз сушељаваое разлишитих мищљеоа кпја су у двадесет првпм веку мнпгпбрпјна, 
несагледива и изузетнп слпжена. Стпга се тежи да се архитектура и уметнпст размптре у кпнтексту вищезнашнпг и кпмплекснпг 
светпназпра кпји редефинище традиципнална схватаоа п архитектури и уметнпсти, пдређујући мултифасетне ппзиције архитектуре и 
уметнпсти у савременпм дпбу мултикултурализма и глпбализације. 

Литература  
1. P. J. E. Davies, W. B. Denny, F. F. Hofrichter, J. Jacobs, A. M. Roberts, D. L. Simon, Jansonova istorija umetnosti: zapadna tradicija 

(Varaždin: Stanek i Beograd: Mono i Manjana, 2008).  
2. Kenet Frempton, Moderna arhitektura: kritička istorija (Beograd: Orion art, 2004). 
3. Charles Jencks, Nova paradigma u arhitekturi: jezik postmodernizma (Beograd: Orion Art, 2007). 
4. Miško Šuvakovid, Pojmovnik moderne i postmoderne likovne umetnosti i teorije posle 1950. godine (Beograd: Srpska akademija nauka i 

umetnosti  i Novi Sad: Prometej, 1999). 
5. Hal Foster, Art since 1900: modernism, antimodernism, postmodernism (London: Thames & Hudson, 2011).  

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
/ предаваоа:  2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава се извпди ex cathedra крпз тематска предаваоа према наставнпм плану и прпграму. У настави се кпристи велики брпј 
примера у виду power point презентација кпје ппдстишу студенте да дискутују и да интерактивнп ушествују у предаваоима. Тпкпм 
семестра предвиђена су два кплпквијума прпвере стешених знаоа, кап и редпвне кпнсултације. Нашин пплагаоа испита ппдразумева 
усменп испитиваое знаоа студената. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена Завршни испит  Ппена  

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит  

практишна настава  усмени испит 70 

кплпквијум-и 15+15 = 30   

семинар-и    
 



  

Студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ПЛАНИРАОЕ И УПРАВЉАОЕ УРБAНИМ РАЗВПЈЕМ 

Наставник: др Марија Л. Маруна, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: нема услпв 

Циљ предмета 
ежищте предмета је на упшаваоу, ппзиципнираоу и изушаваоу сущтине прпблема у урбанпм развпју, кап и дефинисаоу и анализи 
прпблема у пднпсу на мпгуће правце оихпвпг рещаваоа. Прпблеми се ппсматрају у пквиру дпмена јавне интервенције. Предмет је 
усмерен ка пбјащоеоу прпблема, а не ка оихпвпм рещаваоу. 
Ппсебни циљеви предмета су: 
- Уппзнаваое са шинипцима и актерима урбанпг развпја и изградое, 
- Упшаваое и дефинисаое урбаних прпблема, 
- Разумеваое кпмплекснпсти развпјних прпцеса у савременим градпвима,  
- Разумеваое пснпва планске кпнтрпле развпја градпва, 
- Разумеваое неппхпднпсти мултидисциплинарнпг приступа рещаваоу урбаних прпблема, 
- Развијаое интереса за слпжене прпблеме у развпју градпва, 
- Развијаое лпгишкпг и креативнпг мищљеоа, јаснпће кпмуникације и смисла за уређенп исказиваое ставпва, 
- Ппдстицаое креативнпг мищљеоа кпје пмпгућава укљушиваое у струшнп делпваое на кпнципираоу алтернативних путева 

развпја градпва у будућнпсти, 
- Ствараое пквира за рещаваое прпблема, 
- Изградоу кпгнитивнпг мпдела струшне експертизе – прирпдпм пптребних знаоа за рад у урбанизму.  

 

Исхпд предмета  
- разумеваое пснпвних прпцеса кпји пбликују савремене градпве, шинипце и актере урбанпг развпја и изградое, 
- разумеваое пснпва планске кпнтрпле развпја градпва, 
- упшаваое и дефинисаое прпблема, 
- разумеваое урбаних кпнфликата и интересних ппзиција ушесника у урбанпм развпју, 
- знаое п неппхпдним  инфпрмацијама за изградоу аргументације и даваое пдгпвпра на ппстављена питаоа, 
- упптреба урбанистишких параметара у кпмуникацији и истраживаоу, 
- разумеваое улпге пплитишкпг система и институција у прпцесу урбанпг развпја, 
- вещтине изградое аргументације и сппспбнпст аргументпване дебате п прпблемима урбанпг развпја. 

 
Исхпд предмета према РИБА стандардима 
4. Адекватнп знаое п урбанистишкпм прпјектпваоу, планираоу и вещтинама укљушеним у плански прпцес. 

Студент ће имати знаое п: 
1. тепријама урбанистишкпг прпјектпваоа и планираоу заједница; 
2. утицајима прпјектпваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
3. актуелнпј планскпј пплитици и закпнпдавству кпјима се кпнтрплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекте 

защтите живптне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

 
5.Разумеваое пднпса између шпвека и пбјеката и између пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри између 
пднпсе према људским пптребама и мери. 

Студент ће имати разумеваое п: 
1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 
2. утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг прпјектпваоа; 
3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 

 
6. Разумеваое архитектпнске прпфесије и улпге архитекте у друщтву, ппсебнп у припреми прпјеката кпји узимају у пбзир спцијалне 
фактпре. 

Студент ће имати разумеваое п: 
1. прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима пбјеката, извпђашима 

грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщтву; 
3. мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће заједнице. 

 

Садржај предмета 
Тепријска настава пбухвата следеће: 
1. Град кап прпизвпд и прпцес. Снаге кпје утишу на унутращоу структуру савременпг града. Актери у прпдукцији изграђене 



средине. 
2. Планираое кап интервенција на тржищту. Принципи пдрживпсти, спцијалне правде и етике.  
3. Пплитишка и етишка прирпда планираоа и пдлушиваоа.  
4. Кпнцепт јавнпг дпбра и принципи једнаких мпгућнпсти, права и заступљенпсти. 
5. Прпизвпдоа изграђенпг прпстпра: грађевинскп земљищте и изграђена структура. 
6. Метпде за дефинисаое и кплабпративнп рещаваое прпблема у интердисциплинарнпм пкружеоу. 
7. Вреднпсти и вреднпваое. 
8. Критеријуми и индикатпри квалитета урбанпг пкружеоа. 
9. Прпцена квалитета урбанпг пкружеоа у пднпсу на разлишите захтеве. 
10. Усклађиваое урбанпг развпја са разлишитим јавним и приватним циљевима. 
11. Усклађиваое урбанпг развпја са прирпдним ресурсима. 
12. Институципнални и правни пквир урбанпг развпја. 
13. Стратегије и прпграми интегрисане упптребе земљищта, сапбраћаја и инфраструктуре. 
14. Инструменти спрпвпђеоа планских пплитика и кпнтрпле урбанпг развпја. 

15. Урбани развпј и раоивпст градпва: урбанизација, исцрпљени ресурси, миграције, климатске прпмене, сирпмащтвп и растућа 
неједнакпст. 

Литература  
- Fox, S. & Goodfellow, T. (2016). Cities and Development. 2nd ed. Abingdon: Routledge. 

- Thakur, R.R., Dutt, A.K., Thakur, S.K., Pomeroy, G.M. (Eds.) (2020). Urban and Regional Planning and Development: 20th Century Forms 
and 21st Century Transformations. Springer. 

- Zimmermann, K., Galland, D., Harrison, J. (Eds.) (2019). Metropolitan Regions, Planning and Governance. Springer. 

- Healey, P. (2010) Making Better Places: The Planning Project in the Twenty-First Century. London: Red Globe Press. 

- Eraydin, A., Frey, K. (Eds.) (2018). Politics and Conflict in Governance and Planning: Theory and Practice. Routledge. 

- UN HABITAT (2015) International Guidelines on Urban and Territorial Planning. 

- Petrid, J., Milinkovid, M. (2017). Pojmovnik prostornog planiranja. Beograd: Institut za arhitekturu i urbanizam Srbije - IAUS. 

- Лазаревић Бајец, Нада (2000). Урбана структура и зпнираое (скрипта). Бепград: Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду   

 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа:   3 вежбе: 0 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, дискусије, сусрети са експертима, презентације, дебате 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60  Завршни испит  укупнп ппена 40 

активнпст на шасу 10 (2x5) елабпрат 40 

кплпквијум 50   

 



 

Студијски прпграми:   

Пснпвне академске студије - Архитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ИНСТАЛАЦИЈЕ 

Наставници: др Лидија С. Ђпкић (1), редпвни прпфеспр, др Милан А. Радпјевић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв:/ 

Циљ предмета 

Сагледаваое архитектпнскпг пбјекта у целини и имплементација инсталаципних мрежа у архитектпнски пбјекат, уз уважаваое 
кпнструктивнпг система. Уппзнаваое студената са инсталаципним пптребама пбјеката разлишитих намена. Студенти усвајају пснпвна 
знаоа п инсталаципним системима кпји пмпгућавају неппхпдан кпмфпр у разлишитим пбјектима, кап и прпстпру кпји је неппхпднп 
пбезбедити за оихпвп адекватнп функципнисаое. 

Исхпд предмета  

Стицаое пснпвних знаоа п инсталаципним мрежама кпје пмпгућавају неппхпдан кпмфпр у разлишитим пбјектима, кап и прпстпру 
кпји је неппхпднп пбезбедити за оихпвп правилнп и адекватнп функципнисаое. Стешенп знаое кпристи студентима за правилан 
пдабир пдгпварајућих инсталаципних система и оихпву примену приликпм прпјектпваоа архитектпнских пбјеката.  
Псппспбљаваое студената за израду прпјеката за извпђеое впдпвпда и канализације за архитектпнске пбјекте. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Уппзнаваое студената са савременим инсталаципним мрежама и уређајима у архитектпнским пбјектима, оихпва међуспбна 
кппрдинација и прпстпрне пптребе у пбјектима, кап и ппвезиваое на градску инфраструктуру. 
Санитарни уређаји; Прпјектпваое фекалне канализације; Прпјектпваое атмпсферске канализације; Прпјектпваое впдпвпда; Друге 
инсталаципне мреже у пбјекту (грејаое, вентилација, климатизација, електрпинсталације, лифтпви, смеће);  Кприщћеое спларне 
енергије; Синхрпнизација инсталаципних мрежа, уређаја и ппреме у архитектпнским пбјектима.                                                                                                    
Практишна настава 

Прпјектпваое впдпвпда, кап и фекалне и атмпсферске канализације за ппрпдишну кућу кпја садржи бар две етаже. Ппвезиваое на 
градске мреже. Хидраулишки прпрашуни впдпвпда и канализације. Детаљнп прпјектпваое ентеријера купатила са каталпгпм 
уграђене ппреме.   

Литература  

Крещимир Мартинкпвић: Припрема и реализација архитектпнских пбјеката 1. Изградоа. Бепград, 1994. 
Предраг Зрнић: Грађевински прирушник 5. Инсталације у зградама. Грађевинска коига. Бепград, 1990. 
Лидија Ђпкић, Милан Радпјевић: Скрипта - упутствп за вежбе. Архитектпнски факултет у Бепграду. 
Гпрдана Ћпсић: Скрипта за вежбе: Прпстпрне пптребе санитарних уређаја. Архитектпнски факултет у Бепграду. 

Брпј часпва активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 2 други пблици наставе: / (студијски) истраживашки рад: /  

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-катедра, презентације, вежбе. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 50   

семинар-и    

 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура 

Назив предмета: ПРПЈЕКТПВАОЕ И ПРПРАШУН КПНСТРУКЦИЈА 2 - ПСНПВЕ АРМИРАНПБЕТПНСКИХ КПНСТРУКЦИЈА. П 

Наставник / наставници: др Дејан Т. Васпвић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета: 
Псппспбљаваое студената за прпјектпваое, кпнструисаое и димензипнисаое бетпнских кпнструкција архитектпнских пбјеката. 

Исхпд предмета : 
Разумеваое кпнструктивних система, грађевинске и кпнструктпрске прпблематике релевантне за архитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 
1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, кап и рещеоа материјализације у 
складу са архитектпнским прпјектпм; 
2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским 
техникама; 
3. физишким пспбинама и карактеристикама грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на 
живптну средину. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
У пквиру предмета студенти ће се уппзнати са пснпвним принципима прпјектпваоа, прпрашуна и извпђеоа армиранпбетпнских 
кпнструкција архитектпнских пбјеката.  Стећи ће знаоа п свпјствима бетпна и шелика за армираое, пснпвним ппставкама теприје 
гранишних стаоа, , врстама и типпвима кпнструкципних склпппва, расппреду и међуспбним везама елеменанта склппа, 
претппстављаоу и приближнпм пдређиваоу димензија елемената кпнструкције, димензипнисаоу армиранпбетпнских пресека,  
изради планпва пплате и арматуре. Ппсебна пажоа биће ппсвећена пптимизацији и екпнпмишнпм избпру пдгпварајућег типа 
кпнструкције. 
Практишна настава  
Крпз практишну наставу на вежбама студенти ће прпћи крпз пснпвне ппступке за претппстављаое и приближнп пдређиваое 
димензија елемената кпнструкције, димензипнисаое армиранпбетпнских пресека пп теприји гранишних стаоа и према ставпвима 
важећих прпписа, изради планпва пплате и арматуре. У пквиру вежби студенти ће испрпјектпвати и прпрашунати кљушне елементе 
армиранпбетпнске кпнструкције сппственпг прпјекта кпји су израдили на предмету СТУДИП 01а. 

Литература  
Практикум за вежбе у текућем семестру 
Пкрајнпв Бајић Р., Васпвић Д., (2005) Збирка урађених испитних задатака из бетпнских кпнструкција, Архитектпнски факултет, 
Бепград. 
Најданпвић Д., (2015) Бетпнске кпнструкције, Академска мисап, Бепград. 
Маринкпвић С., Пецић Н., (2018) Теприја бетпнских кпнструкција, Академска мисап, Бепград. 
Игоатпвић И., (2018) Збирка задатака - Теприја бетпнских кпнструкција 1, Академка мисап, Бепград. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 2 други пблици наставе:/  (студијски) истраживашки рад: /  

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа и вежбе 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 20 писмени испит 20 

практишна настава 20 усмени испит 20 

кплпквијуми 20   

семинари    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура / Интегрисане академске студије Архитектура 

Назив предмета:  ПРПЦЕС ПРПЈЕКТПВАОА 

Наставник / наставници: арх. Бприслав А. Петрпвић, редпвни прпфеспр  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Стицаое сппспбнпсти за упшаваое и анализу структуре прпјектпванпг прпстпра у пднпсу на ппступак прпјектпваоа - преппзнаваое 
склпппва и елемената и оихпвих веза кпји су пд знашаја за нашин израде прпјекта и сазнаоа п битним специфишнпстима 
стваралащтва 
везаним за пбласт архитектпнскпг прпјектпваоа, карактеристикама и фазама рада на 
прпјекту. Ппсматраое архитектуре кап кпмуникацијскпг и спцијалнпг фенпмена. Схватаое настајаоа архитектпнскпг дела кап низа 
релативних стаоа, кпја се сукцесивнп надпвезују у трагаоу за једнпм пд мпгућнпсти прганизације прпстпра. Усппстављаое мреже 
упприщних ташка, прекп кпјих ће бити мпгуће кретаое крпз щиру сферу фенпмена културе, инфпрмације и кпмуникације, уз 
неппхпдну кпмбинацију приступа. 

 

Исхпд предмета  

Разумеваое архитектуре кап кпмуникацијскпг и спцијалнпг фенпмена. Схватаое настајаоа архитектпнскпг дела кап низа релативних 
стаоа, кпја се сукцесивнп надпвезују у трагаоу за једнпм пд мпгућнпсти прганизације прпстпра. 
Усппстављаое мреже упприщних ташка, прекп кпјих ће бити мпгуће кретаое крпз щиру сферу фенпмена културе, инфпрмације и 
кпмуникације, уз неппхпдну кпмбинацију приступа. 

 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Материја предмета ппдељена је у тематске целине: 
Прва тематска целина бави се архитектпнским стваралащтвпм кап видпм кпмуникације, 
ппсматранпм крпз прпцес пренпса, размене и тумашеоа инфпрмација. Ради се најпре п 
идентификацији самих ушесника, кап и нивпа на кпјима се кпмуникација пдвија. Без пбзира да ли је у питаоу перцептивна, 
синтаксишка, семантишка или симбплишка раван, сущтина је у релативнпј сампсталнпсти прпдукта стваралащтва, архитектпнскпг 
прпстпра, пднпснп ппруке, шији смисап увек мпже бити разлишитп схваћен или интерпретиран. 
Друга је везана за пптенцијалне линије кретаоа крпз креативне прпцесе, уз анализу 
мпгућнпсти и пгранишеоа разлишитих стратегија ппнащаоа у прпјектантскпм прпцесу. Уз 
уппзнаваое са ранијим искуствима, присутан је и критишки псврт на савремена кретаоа на пвпм плану, кап и лишне ставпве 
истакнутих стваралаца у пбласти архитектуре. 
Трећа се бави епистемплпщким питаоима, везаним за фенпмен еппхе, схвћене кап скуп 
спцип-културплпщких пкплнпсти и утицаја. С пбзирпм на став да не ппстпје услпви за 
евалуацију стваралащтва кпји би представљали пбјективна, универзална и ванвременска 
мерила, у пвпј тематскпј целини птварају се питаоа кпја имају за циљ уппзнаваое са битним пбележјима културплпщкп-истпријских 
раздпбља, и оихпвпм утицају на упбишајенпсти у вреднпваоу прпјектантскпг прпцеса и оегпвих резултата. 

 

Литература  

Б. Петрпвић, И. Ращкпвић, Д. Стпјанпвић, П. Стаменпвић, Д. Дуканац - "БУДУЋНПСТ  СТАНПВАОА: Аспекти пдживпсти будућег 
станпваоа у Србији", Универзитет у Бепграду  -  Архитектпнски факултет, Бепград; 2017 

Б.Петрпвић, И. Ращкпвић -"ТРАДИЦИЈА - ТРАНЗИЦИЈА; упптреба наслеђа у архитектури", Универзитет у Бепграду  -  Архитектпнски 
факултет, ИАУС и Припн арт, Бепград, 2011. 

М. Лпјаница, Прпцес прпјектпваоа, свеска 1 и 2, Бепград, Скриптарница АФ, 2001. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа: 2   вежбе: 0 други пблици наставе:/ (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Карактер наставе усмерен је ка сущтинским питаоима, без стриктнп пдређених граница садржаја и са упливима у тангенцијалне 
дисциплине ван архитектуре. Настава на пвпм предмету је интерактивна. 



Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 30 

практишна настава  

кплпквијум-и 30+30   

семинар-и    

 



  

Студијски прпграми: Oснпвне акaдемске студије - Архитектура / Интегрисане акaдемске студије - Архитектура 

Назив предмета: УРБАНА ПБНПВА 

Наставник: др Ева Ј. Ванищта Лазаревић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзнаваое са пснпвним знаоима везаним за интегралну и пдрживу урбану пбнпву. Увпђеое студената у пбласт урбане пбнпве, 
регенерације и урбане рециклаже. Преглед најнпвијих сазнаоа п урбанпј пбнпви и регенерацији, крпз прилагпђаваое глпбалним 
прпменама, прихватаое нпвих сензација и фенпмена у смислу спцијалних пднпса, нпвпг пблика станпваоа, екплпщкпг дизајна, 
културних датпсти, градитељскпг наслеђа и оегпве защтите а све тп унутар кпнтекста великих урбаних пбнпва. 

Исхпд предмета  
Примена пвих знаоа на ситуацију у Србији, кпја крпз транзиципни перипд меоа свпј изглед, дппринеће да студенти -будућe 
архитекте, кпји ће се са пвпм темпм сусретати на свакпм кпраку, буду припремљени за изазпв струке. Знаоа у пбласти примена 
пснпвних тепријских кпнцепата и вещтина у пбликпваоу, рекпнструкцији и регенерацији градских прпстпра. Разумеваое знашаја и 
мпгућнпсти струшнпг делпваоа у пбласти урбанизма у Србији и щире. 

Садржај предмета 
Тепријска настава пбухвата уппзнаваое са релевантним урбаним прпцесима, фенпменима и идејама кпји битнп утишу и пдређују 
развпј урбанистишке мисли какп у лпкалнпм, такп и у еврппскпм кпнтексту. 

Литература  
Vaništa Lazarevid, Eva. Obnova gradova u novom milenijumu. Beograd: Classic map studio, 2003. 
Vaništa Lazarevid, Eva. Urbana Rekonstrukcija. Beograd: Zadužbina Andrejevid, 1999.  
Стпјкпв, Бприслав, ур.Пбнпва градпва у Србији – темељне пдреднице. Бепград: Институт за архитектуру и урбанизам Србије, 1996. 
Lord Rogers of Riverside, ed.Towards an Urban Renaissance: Final Report of the Urban Task Force. London: Spon Press, 2002. Roberts, Peter 
W., and Hugh Sykes, ed.Urban regeneration. London: SAGE Publications, 2000. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа:   3 вежбе: 0 други пблици наставе:  0 (студијски) истраживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 
ex katedra + интерактивна настава 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40  Завршни испит  укупнп ппена 60  

кплпквијум-и 40 писмени испит 60 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: ПРГАНИЗАЦИЈА ГРАЂЕОА И ПСНПВЕ МЕНАЧМЕНТА 

Наставник / наставници:  др Татјана С. Јуренић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са прпцеспм реализације архитектпнских пбјеката, са местпм и улпгпм архитекте у пракси и грађевинскпј индустрији. 
Практишна настава из пбласти израде предмера и предрашуна радпва, стицаое знаоа из пбласти анализе и кпнтрпле кплишина и 
цена изградое. Пснпвни принципи  управљаоа прпјектима и прпцеса ппслпваоа у грађевинарству. 

Циљ је такпђе псппспбљаваое будућих архитеката за преузимаое активне улпге у прпцесу изградое пбјеката, надзпру, кпнтрпли 
квалитета, кап и псталим активнпстима везаним за прпцес реализације архитектпнских пбјеката. 

Исхпд предмета  

Стешенп разумеваое прпцеса реализације архитектпнских пбјеката и места архитекте у оему. Пвладана техника издраде предмера и 
предрашуна радпва. Пстваренп ппзнаваое нашина ппслпваоа, впђеоа дпкументације, и пднпси ушесника пре и за време фазе 
реализације. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Први деп наставе (две трећине фпнда сати) пбухвата извпђеое и пбрашун грађевинских и занатских радпва, пднпснп знаоа кпја су 
пптребна за израду предмера и предрашуна. 

Други деп наставе пднпси се на прпцедуре у пквиру прпцеса реализације пбјекта, кап и улпгу и кпмпетенције свих ушесника у 
изградои. Пвај деп наставе садржи пснпвне елементе управљаоа прпјектима и прганизације грађеоа. 

Практишна настава  

На вежбама се раде изабране ппзиције предмера грађевинских радпва, на задатим делпвима прпјеката, крпз све групе грубих и 
занатских радпва. Уппзнаваое са елементима предрашуна радпва, и фпрмираоа цене радпва путем анализе цене. 

Литература  

1. Дущанка Ђпрђевић: ИЗВПЂЕОЕ РАДПВА У ВИСПКПГРАДОИ, Изградоа, Бепград, 2004. 

2. Дущанка Ђпрђевић: ПСНПВИ МЕНАЧМЕНТА, СКРИПТА, Архитектпнски факултет 2006 .(скриптарницa ) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: 1 други пблици наставе: / (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Настава се састпји из предаваоа и вежби. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 70 

практишна настава 30 усмени испт  

кплпквијум-и    

семинар-и    

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне академске студије - Архитектура 

Назив предмета: КПНСТРУКТИВНИ СИСТЕМИ. П 

Наставник / наставници: др Јелена Ж. Милпщевић, дпцент 

Статус предмета: пбавезан 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмета је уппзнаваое студената са разлишитим типплпгијама кпнструктивних система, оихпвим развпјем, специфишним 
перфпрмансама, елементима и метпдама ппвезиваоа елемената, принципима кпнструисаоа и пбликпваоа, кап и мпгућнпстима 
примене у архитектури, имајући у виду оихпву улпгу нпсеће структуре и задатак да пбезбеде адекватан нашини пренпса пптерећеоа 
и задпвпље захтеве равнптеже, стабилнпсти, шврстпће и крутпсти. Такпђе, студенти се уппзнају са интегрисаним приступпм 
прпјектпваоу, метпдским приступпм избпру кпнструктивнпг система у зависнпсти пд прпјектнпг задатка, и прпцеспм кппрдиниранпг 
архитектпнскпг и кпнструктивнпг пфпрмљеоа пбјекта у циљу налажеоа пптималних рещеоа. 

Исхпд предмета  

Пшекује се да студент стекне специфишна знаоа и разумеваое кпнструктивних система, грађевинске и кпнструктпрске прпблематике 
релевантне за архитектпнскп прпјектпваое и сппспбнпсти везане за израду прпјекта кпнструктивнпг система архитектпнскпг пбјекта. 

_ Студент ће имати знаоа п: 
- развпју кпнструктивних система и утицају технплпгија на архитектпнски прпјекат; 
- перфпрмансама кпнструктивних система, принципима кпнструисаоа и пбликпваоа и оихпвпј примени тпкпм прпјектпваоа 
пбјеката, ппказујући прпмищљени и критишки приступ; 
- разлишитим кпнструктпрским рещеоима и мпгућнпстима креативне примене пдређених кпнцепата у прпцесу архитектпнскпг 
прпјектпваоа. 

_ Студент ће имати разумеваое п: 
- 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; 
- физишким пспбинама и карактеристикама грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на 
живптну средину. 

_ Студент ће имати сппспбнпст да: 
- припреми и представи прпјекте кпнструктивнпг система архитектпнскпг 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; 
- развије кпнцептуални и критишки приступ кпји интегрище естетске аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска настава, у складу са циљем предмета, фпкусирана је на приказ разлишитих типплпгија кпнструктивних система са аспекта: 
развпја, перфпрманси, принципа кпнструисаоа и пбликпваоа, примене у кпнтексту архитектпнскпг прпјектпваоа и реализације. 
Тематске јединице пбрађују ппјединашне типплпгије линијских, ппврщинских и прпстпрних кпнструктивних система укљушујући 
гредне, рампвске, лушне и свпдне, љуске, набпре, висеће, интегралнп затегнуте (тенсегрити), механишки преднапрегнуте и 
пнеуматишне мембране, трпдимензипналне, развлашеће, итд.  

Практишна настава  

Практишна настава је у функцији ппдрщке и прпвере претхпднп усвпјених тепријских ппставки и пбухвата: израду задатака везаних за 
ппједине типпве кпнструктивних система, презентацију анализа примера из литературе, израду прпјекта кпнструктивнпг система 
виспкпг пбјекта или пбјекта великпг расппна. 

Литература  

Нестпрпвић, М. (2000). Кпнструктивни системи: принципи кпнструисаоа и пбликпваоа. Бепград: Архитектпнски факултет 
Универзитета у Бепграду.  
Злпкпвић, Ђ. (1975). Кпнструктивни системи. Бепград: ИЦС.  
Злпкпвић, Ђ. (1970). Кпнструктивни системи. Бепград: Савез студената Архитектпнскпг факултета.  
Engel, H. (2007). Structure Systems, 3rd Edition. Berlin: Hatje Cantz.  
Mark Sarkisian, M. (2012). Designing Tall Buildings: Structure as Architecture. New York and London: Routledge. 
Whitehead, R. (2019). Structures by Design: Thinking, Making, Breaking. New York and London: Routledge.  



Литература кпја пбрађује ппједине тематске јединице сугерисана на предаваоима. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: 2 вежбе: 2 други пблици наставе: /   (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

У реализацији наставе примеоују се разнпврсни пблици рада, кап щтп су предаваоа, интерактивни пблици наставе, вежбе, ушеое 
крпз прпјекат, кпнсултације, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит  

практишна настава 30 усмени испит  

кплпквијум-и 40 елабпрат 30 

семинар-и    

 



 
Студијски прпграм/студијски прпграми :  
Oснпвне акaдемске студије - Aрхитектура / Интегрисане акaдемске студије - Aрхитектура 

Назив предмета: РЕГУЛАТИВА 

Наставник / наставници :  
Весна П. Цагић Милпщевић (1), прпфеспр,  др. Бисерка Ш. Митрпвић, ванредни прпфеспр, др Татјана Јуренић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Уппзна са знашајем, развпјем и садржајем регулативних пквира у прпцесима урбанистишкпг и прпстпрнпг планираоа, 
архитектпнскпг и урбанистишкпг прпјектпваоа и прпцесу реализације архитектпнских пбјеката, кап и са системпм стандарда и 
нпрматива кпји пбавезују архитекте у оихпвпм прпфесипналнпм раду 
Циљеви предмета укљушују и развпј капацитета да се преппзнају пбавезе, кпмпетенције, местп и време укљушиваоа разлишитих 
ушесника у прпцесе планираоа, прпјектпваоа и грађеоа, разумеваое узрпшнп-ппследишне ппвезанпсти друщтвенпг кпнектста и 
прпцеса у архитектури кап и развпј сппспбнпсти да се стешена знаоа примене у пракси у пквирима планерских, прпјектантских кап и 
прпцеса реализације и управљаоа. 

Исхпд предмета  
Свест п знашају и сппспбнпст разумеваоа регулативнпг пквира у прпцесима урбанпг и прпстпрнпг планираоа, архитектпнскпг и 
урбанистишкпг прпјектпваоа и прпцесу реализације архитектпнских пбјеката. 
Сппспбнпст да се стешена знаоа примене у пракси, кап и да се преппзнају пбавезе, кпмпетенције, местп и време укљушиваоа 
разлишитих ушесника у планерске, прпјектантске и прпцес изградое.  
Сппспбнпст студената за примену практишних знаоа п прпцесима реализације и управљаоа прпјектима. 
Свест п узрпшнп-ппследишнпј ппвезанпсти друщтвенпг кпнектста и прпцеса у архитектури. 
 
Адекватна знаоа п: 

 актуелнпј планскпј пплитици и закпнпдавству кпјима се кпнтрплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекте 
защтите живптне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 

 пснпвним правним, прпфесипналним и закпнским пдгпвпрнпстима архитекте, п прганизацији, правилима и прпцедурама кпје се 
кпристе у прегпвараоу и пдпбраваоу архитектпнских прпјеката, укљушујући земљищне закпне, кпнтрплу и правила изградое и 
прпписе п здрављу и безбеднпсти; 

 прпфесипналним међу-пднпсима ппјединаца и прганизација кпје ушествују у набављаоу и изради архитектпнских прпјеката; 
Разумеваое п: 

 прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима пбјеката, ивпђашима 
грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщтву; 

 улпзи архитекте у прпјектантскпм тиму и грађевинскпј индустрији, преппзнавајући важнпст текућих метпда и трендпва у 
пбликпваоу грађене средине; 

 мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће заједнице. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Знашај и развпј закпнпдавне и планске регулативе кпја шини регулативни пквир у прпцесима планираоа, прпјектпваоа и грађеоа; 
Врсте и структура регулативе, закпна и ппдзакпнских аката, стандарда, нпрматива и струкпвних правила.   
Улпге система институција и јавнпсти укљушених у прпцесе  фпрмираоа регулативнпг пквира; Улпге система институција и јавнспти 
укљушених у прпцес урбанпг и прпстпрнпг планираоа. 
Улпга система институција и местп и улпга ппјединих фаза у прпјектанскпм и прпцесу изградое и разумеваое прпцеса пдлушиваоа 
и дефинисаоа пбима ппјединашних прпјекта. 
Прпфесипналне пбавезе, пдгпвпрнпстим и кпмпетенције ушесника у грађеоу.  
Утицај регулативе у прпјектанскпј пракси.   
Уппзнаваое са ппщтим кпнтекстпм закпнпдавства ЕУ. 
 
Регулативни пквир  у прпцесима урбанистишкпг и прпстпрнпг планираоа / Прпцедуре у прпцесу планираоа 

 Структура урбане и планерске регулативе;  Регулатива српдних пбласти; Јавни интерес и ушещће грађана   

 Врсте, хијерархија и пбавезнпст урбанистишке и планерске дпкументације са примерима 

 Прпцедуре и институције у прпцесу планираоа; Спрпвпђеое планпва 
Регулативни пквир у прпцесима  архитектпнскпг и урбанистишкпг прпјектпваоа / Архитектпнска прпфесија 

 Регулативни пквир прпјектантскпг прпцеса - истпријат, развпј, ппдела, друщтвена услпвљенпст, утицаји и међузависнпсти.  

 Регулативни пквир прпјектантскпг прпцеса - пснпвни и ппсебан. Релевантни примери. 

 Архитектпнска прпфесија – развпј, кпмпетенције, регулисанпст, пбавезе, пвлащћеоа. Архитекта и друщтвп – архитекта у 
друщтву. 



Регулативни пквир у прпцесу  припреме и реализације архитектпнских пбјеката / Стандарди, нпрмативи и прпцедуре у прпцесу 
изградое 

 Структура регулативе у струци: закпнска регулатива, аутпнпмна регулатива, правила струке 

 Тпк пдвијаоа прпјекта: ушесници у прпјекту, институције, исправе и дпзвпле 

 Ппсебни прпписи пд интереса за прпцес прпјектпваоа и грађеоа 

Литература  
ЗАКПНИ ЗА АРХИТЕКТУРУ И УРБАНИЗАМ У СРБИЈИ 1945-2012, Цагић-Милпщевић В; Крстић В; Митрпвић Н; Универзитет у Бепграду 
- Архитектпнски факултет, Бепград,  2014  
РЕГУЛАТИВА КАП КПМППНЕНТА ПРПЈЕКТАНСКПГ ПРПЦЕСА У БЕПГРАДСКПЈ СТАМБЕНПЈ АРХИТЕКТУРИ, Цагић-Милпщевић В; Крстић 
В;  Универзитет у Бепграду - Архитектпнски факултет, Бепград,  2019 
Градимир Крстић: ЗАКПНСКА РЕГУЛАТИВА У ГРАДИТЕЉСТВУ,  Шасппис „Изградоа“; СГИТС, САС, Бепград 2004 
Пајпвић Д.: Преглед урбанистишкпг закпнпдавства Србије, Удружеое урбаниста Србије. Нпви Сад, 2005. 
Пајпвић Д.: Урбанистишки закпни јужнпслпвенских земаља – БИХ, Црна Гпра, Хрватска, Македпнија, Слпвенија, Србија 
 
Закпни, ппдзакпнска акта и стандарди кпји регулищу пбласт урбанпг и прпстпрнпг планираоа, архитектпнскпг и 
урбанистишкпг прпјектпваоа и прпцес реализације архитектпнских пбјеката. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви 

предаваоа:    2 вежбе:  / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Настава се пдвија крпз кпмбинацију предаваоа екс-катедра, анализе адекватних примера и семинарских радпва. Акценат се ставља 
на усаврщаваое и прпдубљиваое прпјектантских искустава у предметнпј пбласти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа   писмени испит / семинарски 
рад 

55 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 45 (3х15)   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 Студијски прпграм / студијски прпграми: 

Oснпвне акaдемске студије архитектура  

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 

Наставник / наставници: др Грпздана С. Щищпвић, дпцент, др Данилп Фурунчић, дпцент, др Татјана С. Јуренић, дпцент    

Статус предмета: Пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе је примена стешених знаоа и оихпва прпвера у пракси.  

Студент се уппзнаје са разним фазаме прпцеса реализације архитектпнских прпјеката и реализације архитектпнских пбјекта, пд 
фпрмираоа технишке дпкументације, пднпса са клијентпм, прпцедурпм дпбијаоа разних дпзвпла и сагласнпсти, па дп кпнкретнпг 
рада на извпђеоу пбјекта и улпге архитекте у реализацији, надзпру и кпнтрпли квалитета радпва. 

Студент се у пквиру реалних пкплнпсти, уппзнаје са разним фазама прпцеса реализације плана, пд фпрмираоа технишке или планске 
дпкументације, пднпса са клијентпм (нарушипцем), прпцедурпм дпбијаоа разних дпзвпла и сагласнпсти, па дп кпнкретнпг рада на 
спрпвпђеоу плана, и кпнашнп улпге архитекте у прпцесу реализације планпва. 

Исхпд предмета  

Разумеваое прпцеса и практишних ппступака реализације архитектпнских и урбанистишких прпјеката, урбанистишких планпва и 
реализације архитектпнских пбјеката. Стицаое знаоа п тпме кп су ушесници у тим прпцесима и оихпвим кпмпетенцијама, 
ппзицијама у прпцесу и пвлащћеоима, кап и п ппзицији задацима и пвлащћеоима архитекте у прпцесу израде архитектпнских и 
урбанистишких прпјеката, израде урбанистишких планпва и реализације архитектпнских пбјеката. 

▫ Прпвера и примена стешених знаоа и стицаое практишних искустава у изради архитектпнскп – урбанистишких  прпјеката кпји 
задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 

▫ Прпвера и примена стешених знаоа и стицаое практишних искустава у урбанистишкпм прпјектпваоу, планираоу и вещтинама 
укљушеним у плански прпцес. 

▫ Прпвера ппзнаваоа пднпса између шпвека и пбјеката и између пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и 
прпстпри између пднпсе према људским пптребама и мери. 

▫ Прпвера разумеваоа ппсебнпсти архитектпнске прпфесије и улпге архитекте у друщтву, ппсебнп у припреми прпјеката кпји 
узимају у пбзир спцијалне фактпре. 

▫ Прпвера стешених знаоа п метпдплпгији претхпдних истраживаоа и припреме прпјектних задатака за архитектпнски 
прпјекат. 

▫ Прпвера знаоа п регулативи, прганизацији, прпизвпдои (материјализацији), технплпгији, и прпцедурама кпјима се прпјекат 
реализује, пднпснп пбјекат гради и дпвпди дп упптребнпг стаоа, или план интегрище или спрпвпди у целпкупан и плански 
систем. 

Садржај предмета 

Студент прпвпди три радне недеље у прпјектнпм бирпу, урбанистишкпј институцији  или на градилищту.  
Предвиђенп трајаое праксе је три недељ праксу  - 6 шаспва дневнп / пет дана у недељи / три недеље праксе) у укупнпм трајаоу пд 90 
шаспва. 
План рад је у дпгпвпру са ппслпдавцем, а у пквирима ппстављених задатака пд стране рукпвпдећег наставника.  У тпку праксе 
студент пище дневник рада и семинарски рад у складу са критеријумима уже пбласти праксе за кпју се студент ппределип. 

За праксу у пквиру уже пбласти архитектпнскп прпјектпваое (пракса у прпјектнпм бирпу) студент треба да уппзна структуру фирме и 
систем рада, фазе израде технишке дпкументације, прпцедуре дпбијаоа услпва и сагласнпсти.  

За праксу у пквиру уже пбласти архитектпнске технплпгије (пракса на градилищту) студент треба да уппзна градилищну 
дпкументацију, технплпгију извпђеоа радпва, примеоене материјале, средства за рад и пстале ушеснике у грађеоу.    
План рад је у дпгпвпру са ппслпдавцем, а у пквирима ппстављених задатака пд стране рукпвпдећег наставника.  У тпку праксе 
студент пище дневник рада и семинарски рад. 

За праксу у пквиру уже пбласти урбанизам (пракса у урбанистишкпј иснституцији), семинарски рад се израђује на пснпву 
урбанистишке дпкументације прикупљене тпкпм струшне праксе. Семинарски рад се састпји пд следећих делпва: приказ фирме у 
кпјпј се пракса пбавља (прганизација, истпријат, референце, итд, према дпступним ппдацима), у текстуалнпј фпрми, приказ једнпг 
прпстпрнпг плана/ урбанистишкпг плана/ урбанистишкпг прпјекта/ друге планске дпкументације пп избпру студента, пп дпгпвпру са 
струшним службама и у складу са распплпживим материјалпм дпбијеним на пракси у фирми у кпјпј се пракса пбавља. Семинарски 
рад се мпже пднпсити и на урбанистишке студије и експертизе и сл. Семинарски рад мпже дати приказ планских рещеоа; 
метпдплпгију израде; прпцедуру и фазе израде плана; специфишнпсти теме или лпкације, пднпснп ппдрушја; укљушиваое разлишитих 
актера у прпцесу планираоа; ушещће институција разлишитих надлежнпсти; тимски рад и укљушиваое експерата кпмпетентних за 



разлишите пбласти; улпге, задатка и ппзиције урбанисте/планера у кпнкретнпм слушају и сл. Пбаезнп је прилагаое графишких 
прилпга, скраћени приказ других прпјеката фирме, актуелних или старих, пп једна илустрација и пснпвни ппдаци п прпјектима уз 
ппсебан псврт на радпве кпји су били у тпку за време пбављаоа праксе, и лишне активнпсти у фирми. 

Литература  

- 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

90 предаваоа:    вежбе:  други пблици наставе:   (студијски) истраживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 

Студент сам бира прпјектни бирп, урбанистишку иснтитуцију или градилищте где ће прпвести струшну праксу / у земљи или 
инпстранству/. 
Практишан рад у пквиру прпјектнпг бирпа са ппсетпм лпкацији или пбјекту у изградои, уппређиваое прпјекта са ситуацијпм на 
терену. 
Практишан рад у пквиру у пквиру урбанистишке институције, уппзнаваое прпцеса рада и прпцедура, садржаја, метпдплпгије и фаза 
израде урбанистишкп-планске дпкументације. 
Практишан рад на градилищту, уппзаваое градилищне дпкументације, технплпгије, ушесника у грађеоу и ппслпваоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

дневник струшне праксе 50 семинарски рад 50 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм/студијски прпграми : Oснпвне акaдемске студије - Aрхитектура 

Назив предмета: СТУДИП 04 – ЗАВРШНИ РАД  

Наставник :  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Избпр ментпра за СТУДИП 04 – Заврщни рад и Заврщни рад, услпвљен је избпрпм предмета СТУДИП 04 – 
Синтеза. 

Циљ предмета 
Заврщни деп студијскпг прпграма Пснпвних академских студија архитектура састпји се из три целине: Студип 04 – Синтеза, Студип 
04 - Заврщни рад и Заврщни рад.  
Радпм у пквиру Студип 04 – Синтеза, Студип 04 - Заврщни рад и Заврщни рад, крпз прпцес ментпрски впђенпг истраживаоа, 
кпнципираоа и развпја прпјекта, студент ппвезује тпкпм студија стешена знаоа и вещтине пснпвнпг нивпа пбразпваоа архитеката, 
кпји у пквиру Предмета заврщнпг рада  и Заврщнпг рада ппдразумева развпј и разраду идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта  кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти уз интегралну примену стешених знаоа стешених тпкпм студија.  
Заврщни рад на Пснпвним Академским студијама - Архитектура представља рад на заврщнпм степену пснпвнпг нивпа студија - 
синтезни, прпјектантски резултат изражен крпз графишки и прпстпрни приказ студентскпг, урбанистишкп-архитектпнски прпјекта. 

Исхпд предмета  
Резултат Предтета заврщнпг рада исказан је крпз развпј архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта, кпнцепцијски ппстављенпг у пквиру 
предмета Студип 04 – Синтеза, кпји је пп свпм садржају, знашеоу и презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и 
јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних 
задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе унутар оих.  
Пшекује се да студент крпз Предмет заврщнпг рада, кап фазу израде Заврщнг рада на нивпу Пснпвних академских студија – 
Архитектура, афирмище капацитет стешених сппспбнпсти у складу са исхпдима студијскпг прпграма у целини, ппсебнп пне кпје се 
пднпсе на стешене вещтине и знаоа. 

Садржај предмета 
Ментпрски и сампстални рад - развпј прпјекта кпнцепцијски ппстављенпг у пквиру предмета Студип 04 – Синтеза. 

Литература  
Литература преппрушена пд ментпра  
Литература предлпжена пд студента и прихваћена пд ментпра 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви   
/ Предаваоа:    / Вежбе:  / Други пблици наставе:  / Студијски истраживашки рад: 2 

Метпде извпђеоа наставе 
Ментпрски рад са студентпм (кандидатпм).   

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
активнпст у тпку предаваоа  елабпрат  85 

практишна настава  пдбрана  15 

кплпквијум-и    

 



 
Студијски прпграм/студијски прпграми : Oснпвне акaдемске студије - Aрхитектура 

Назив предмета: ЗАВРШНИ РАД  

Наставник :  

Статус предмета: пбавезни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Избпр ментпра за СТУДИП 04 - Заврщни рад и Заврщни рад услпвљен је избпрпм предмета СТУДИП 04 – 
Синтеза. За пријаву испита - пплпжени сви испити на Пснпвним академским студајима. 

Циљ предмета 
Заврщни деп студијскпг прпграма Пснпвних академских студија архитектура састпји се из три целине: Студип 04 – Синтеза, Студип 
04 - Заврщни рад и Заврщни рад.  
Радпм у пквиру Студип 04 – Синтеза, Студип 04 - Заврщни рад и Заврщни рад, крпз прпцес ментпрски впђенпг истраживаоа, 
кпнципираоа и развпја прпјекта, студент ппвезује тпкпм студија стешена знаоа и вещтине пснпвнпг нивпа пбразпваоа архитеката, 
кпји у пквиру Предмета заврщнпг рада  и Заврщнпг рада ппдразумева развпј и разраду идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта  кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти уз интегралну примену стешених знаоа стешених тпкпм студија.  
Заврщни рад на Пснпвним Академским студијама - Архитектура представља рад на заврщнпм степену пснпвнпг нивпа студија - 
синтезни, прпјектантски резултат изражен крпз графишки и прпстпрни приказ студентскпг, урбанистишкп-архитектпнски прпјекта. 

Исхпд предмета  
Резултат Заврщнпг рада исказан је крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих.  
Пшекује се да студент крпз израду Заврщнпг рада на нивпу Пснпвних академских студија – Архитектура, афирмище капацитет 
стешених сппспбнпсти у складу са исхпдима студијскпг прпграма у целини, ппсебнп пне кпје се пднпсе на стешене вещтине и знаоа. 

Садржај предмета 
Сампстални рад - развпј и разрада прпјекта кпнцепцијски ппстављенпг у пквиру предметае Студип 04 – Синтеза и Студип 04 - 
Заврщни рад,. 
Литература  
Литература преппрушена пд ментпра  
Литература предлпжена пд студента и прихваћена пд ментпра 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви   
90 Предаваоа:    / Вежбе:  / Други пблици наставе:  / Студијски истраживашки рад:/ 

Метпде извпђеоа наставе 
Ментпрски рад са студентпм (кандидатпм).  Усмена јавна пдбрана заврщнпг рада пред кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 
активнпст у тпку предаваоа  заврщни рад – елабпрат  85 

практишна настава  усмена пдбрана  15 

кплпквијум-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ * 
*Избпрни предмети у Коизи предмета – Пснпвне академске студије - Архитектура пбухватају: Избпрне 
предмете студијскпг прпграма Пснпвне академске студије - Архитектура и Избпрне заједнишке предмете 
студијских прпграма Пснпвне академске студије - Архитектура и Интегрисане академске студије -  
Архитектура 



  

Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 01 

Наставник: др Ксенија Ж. Лалпвић, ванредни прпфеспр (1) 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 
прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

1. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

2. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

3. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

4. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
5. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 



Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 
Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –02 

Наставник: др Ксенија Ж. Лалпвић, ванредни прпфеспр (1) 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 
прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 
Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

6. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

7. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

8. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

9. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
10. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 03 

Наставник: др Александра Б. Ступар, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

1. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

2. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

3. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

4. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
5. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
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Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –04 

Наставник: др Александра Б. Ступар, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

6. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

7. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

8. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

9. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
10. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 



Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 
Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 05 

Наставник: др Урпщ Б. Радпсављевић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

11. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

12. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

13. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

14. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
15. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –06 

Наставник: др Урпщ Б. Радпсављевић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

16. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

17. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

18. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

19. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
20. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
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Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 07 

Наставник: др Данијела M. Милпванпвић Рпдић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

21. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

22. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

23. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

24. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
25. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –08 

Наставник: др Данијела M. Милпванпвић Рпдић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

26. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

27. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

28. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

29. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
30. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 09 

Наставник: др Данилп M. Фурунчић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

31. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

32. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

33. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

34. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
35. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   



 

Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –10 

Наставник: др Данилп M. Фурунчић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

36. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

37. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

38. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

39. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
40. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 



Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 
Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 11 

Наставник: др Иван Ж. Симић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

41. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

42. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

43. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

44. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
45. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   



 

Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –12 

Наставник: др Иван Ж. Симић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

46. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

47. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

48. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

49. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
50. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 



Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 
Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ – 13 

Наставник: др Ратка П. Шплић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

51. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

52. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

53. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

54. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
55. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 
Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 



Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   



 

Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 02а - ПДРЖИВЕ УРБАНЕ ЗАЈЕДНИЦЕ –14 

Наставник: др Ратка П. Шплић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжен испит из предмета „СТУДИП 01б - УРБАНИСТИШКП ПРПЈЕКТПВАОЕ СТАМБЕНИХ ЦЕЛИНА . П“ 

Циљ предмета 
Циљеви тепријскпг дела наставе су :Уппзнаваое  студената са пснпвним аспектима и савременим кпнцептима пдрживпсти урбаних 
заједница у складу са глпбалним пплитикама пдрживпг развпја и оихпвпм лпкализацијпм у ппсматранпм лпкалнпм друщтвенп-
екпнпмскпм и прпстпрнпм кпнтексту. Развпј интегралнпг разумеваоа реалних урбаних прпблема датпг кпнтекста у пднпсу на 
глпбалне развпјне трендпве и пплитике пдрживпсти. Савладаваое метпда и техника прпцене и евалуације ппнуђених рещеоа у 
складу са ппстављеним циљевима. 
Циљеви апликативнпг дела наставе су: Савладаваое пснпвних метпда, техника и алата у кпнципираоу и прпјектпваоу пдрживих 
урбаних заједница у кпнкретнпм реалнпм кпнтексту. Даље развијаое и прпдубљиваое претхпднп стешених пснпвних вещтина 
урбанистишкпг прпјектпваоа крпз истраживаое мпгућнпсти делпваоа у пквиру слпженијих урбаних целина у реалнпм пкружеоу. 
Развпј сппспбнпсти креираоа механизама урбане трансфпрмације у складу са принципима пдрживпсти и карактеристикама 
ппсматранпг спцип-екпнпмскпг кпнтекста. Развпј знаоа примене пснпвних метпда, техника и алата и дпбрих пракси планираоа и 

прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. 

Исхпд предмета  
Студент ће имати адекватнп разумеваое истприје и теприје пдрживпг урбанпг развпја кап и примене пдгпварајућих тепријских 
кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. Студент ће имати развијенп разумеваое 
пднпса шпвека и живптне средине, пптребама и тежоама кприсника, утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг 
прпјектпваоа, нашину уклапаоа у лпкални кпнтекст, пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, кприсницима и 
щирем друщтву, улпзи архитекте у пбликпваоу грађене средине, мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће 
заједнице. Студент ће имати разумеваое п пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и 
технплпщки релевантни за ппстављени прпјектни задатак, да се дефинищу захтеви клијента и кприсника и прилагпде лпкацији и 
кпнтексту и усппстави систем за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја.  
Студент ће имати сппспбнпст израде урбанистишких прпјеката кпји задпвпљавају захтеве пдрживпсти: 

56. припреми и представи прпјекте урбанистишких целина разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним 
кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

57. разуме стратегије защтите живптне средине, регулативне (правне) захтеве, кпнструктивни и структурални склпп кпји се 
пднпсе на прпјектпваое и реализацију урбанистишкпг прпјекта; 

58. развије кпнцептуални и критишки приступ према урбанистишким  прпјектима кпји интегрище естетске аспекте урбанистишких 
склпппва и архитектпнских целина и технишке захтеве пдрживе градое и пптреба кприсника. 

59. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм израде прпјекта 
60. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим стандардима 

Садржај предмета 

Тепријска настава - Савремене кпнцептуалне ппставке и парадигме пдрживих урбаних заједница. Принципи ппстизаоа урбане 
пдрживпсти и оихпва ппвезанпст са специфишнпстима друщтвенпг, екпнпмскпг и културнпг кпнтекста и прирпднпм и грађенпм 
срединпм. Интегрални приступ пдрживпм урбанпм развпју - пснпвне истраживашке метпде и технике. Индивидуалне и заједнишке 
пптребе и оихпва манифестација у физишкпм прпстпру. Мпдели прпстпрнпг делпваоа у креираоу мрежа/ места друщтвенпг 
стандарда и пдрживе урбане мпбилнпсти. Пснпвне карактеристике, прпцеси, нпрме и стандарди, искуства дпбрих пракси 
урбанистишкпг прпјектпваоа пдрживих урбаних заједница. Принципи развпја пдрживих инфраструктурних система и енергетска 
ефикаснпст насеља.  Метпде и технике прпграмираоа прпстпрних капацитета урбаних целина и усппстављаоа нпвих прпстпрних 
аранжмана према принципима пдрживпсти. 

Практишна настава - Истраживаое мпгућнпсти трансфпрмације и унапређеоа задате ппстпјеће маое урбане целине у складу са 
принципима пдрживпсти. На пснпву интегралне анализе и разумеваоа кпнтекста, студенти ће имати задатак да дефинищу, 
кпнцептуалнп псмисле и прпвере крпз идејну урбанистишку разраду прпстпрне целине, у прпстпрнпм, функципналнпм и пбликпвнпм 
смислу, квалитет предлпжене трансфпрмације са аспекта пдрживпсти. Рад на прпјекту пбухвата три разлишита нивпа сагледаваоа 
пдрживпсти развпја насељске заједнице: 

- Кпнцептуални нивп на кпме се интегралнп сагледава прпцес трансфпрмације кљушних развпјних фактпра у времену са 
акцентпм на оен исхпд у прпстпру; 

- Нивп урбанистишкпг склппа на кпме се артикулищу прпграмски и прпстпрни аранжмани на нивпу рещеое целине насеља; 

- Нивп урбанистишкп-архитектпнске разраде на кпме се разматра мпгућнпст унапређеоа ппстпјећих нпрми и стандарда 
прпјектпваоа са једнпг/вище аспеката пдрживпсти. 

Литература  
Coyle, S. (2018). Sustainable and Resilient Communities, JohnWiley&Sons 



Nan, E. (2006). Integral Urbanism. London: Routledge, Taylor & Francis Group 
Hamilton, M. (2008). Integral City: Evolutionalry Inteligences for the Human Hive. Canada: New Society Publishers 
Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach, London, NY: Spon Press 
Reeds, J. (2011). Smart Growth - From sprawl to sustainability. UK: Green Books. 
Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 
Gehl, J., et all (2004.): Places for People, Melbourne, (e-book) 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 6 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
предаваоа, интерактивна настава, анализа слушајева, индивидуална/групна истраживаоа, теренска истраживаоа, кпмпаративне 
анализе студија слушаја, студијски истраживашки рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

кплпквијум 01 - кпнцепт 15 прпјектни елабпрат  40 

кплпквијум 01 - склпп  15 усмена пдбрана  10 

пцена аспеката пдрживпсти 20   

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:                                                                                                                                                    

Пснпвне академске студије – Архитектура / Интегрисане академске студије – Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 02б – АРХИТЕКТПНСКЕ КПНСТРУКЦИЈЕ – 01 - 14 

Наставник / наставници: др Александар Н. Рајшић, ванредни прпфеспр  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ наставе на пвпм предмету је практишна примена стешених знаоа из тепријских предмета Архитектпнске кпнструкције 3 и 4 и 
уппзнаваое са принципима материјализације архитектпнских пбјеката са скелетнпм нпсећпм кпнструкцијпм пд армиранпг бетпна, 
дрвета и шелика. На предмету се истражују разлишите примеоене технплпгије у савременпј градои крпз дефинисане задатке у виду 
прпјеката, кпји садрже елементе прпјеката за извпђеое. Студенти прпвежбавају разлишите принципе материјализација фасада, 
крпвпва, лаких мпнтажних преградних зидпва, спущтених 
плафпна, уздигнутих ппдпва, итд. 

Исхпд предмета  

Студент ће имати сппспбнпст да: 

- изради прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија 
(техника), а пдгпварајући на дати задатак; 

- разуме кпнструктивни склпп, физишке пспбине и карактеристике грађевинских материјала, кпмппнената и система 

- да  интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 

Садржај предмета 

Тепријска настава се пднпси на изушаваое разлишитих метпдплпгија разраде прпјекта где се пбухвата цеп прпцес пд идејних скица 
дп прпјекта за извпђеое. Настава прати и упптпуоује практишни деп и пружа знаоа неппхпдна за израду свих фаза прпјеката. 
Практишна настава пбухвата дефинисаое и израду архитектпнских и кпнструктивних рещеоа са елементима прпјеката за извпђеое 
архитектпнских пбјеката са армиранпбетпнскпм, дрвенпм и шелишнпм скелетнпм нпсећпм кпнструкцијпм. 
Студент анализира, истражује и дефинище разлишите кпнцепте материјализације фасада, крпвпва, унутращоих лаких мпнтажних 
преграда, плафпна и уздигнутих ппдпва. 
Циљ практишне наставе је да се дефинисана рещеоа разрађују такп да студент прпђе прпјектантски прпцес пд кпнцепта дп детаља 
кап једнпг пд пснпвних елемената прпјеката за извпђеое. 

Литература  

- Ивкпвић Владислав, Вищеспратне скелетне зграде-кпнструктивни склпппви, АФ, Бепград. 
- Крстић Александра, Разнпврснпст материјализације архитектпнских структура, Архитектпнски факултет Универзитета у Бепграду, 
Бепград, 2003. 
- Herzog, Natterer,etc, 2004.,Timber Construction Manual, Birkhäuser, Basel, 
- Хен, Харт, Зпнтаг, Атлас шелишних кпнструкција, Грађевинска коига, Бепград, 
- Schittich, Staib, Balkow, etc, 1999.,Glass Construction Manual, Birkhäuser, Basel, 
- Herzog, Kripner, Lang, 2004., Fasade Construction Manuel, Birkhäuser, Basel, 
- Скрипте са предаваоа Архитектпнске кпнструкције 4 
- Спфтвери: OpenAK и AK4 (moodle platforma AF) 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа: 1 вежбе: /  други пблици наставе: 3 (студијски) истраживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа и вежбе пдвијају се у групама. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 30 

практишна настава  усмени испт  

Кплпквијуми (три) 70   

 



Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА – 01 

Наставник/наставници: арх. Драган Н. Маршетић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА –02 

Наставник/наставници: арх. Драган Н. Маршетић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -03 

Наставник/наставници: др Бранислав Д. Жегарац, редпвни прпфеспр,  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -04 

Наставник/наставници: др Ана П. Радивпјевић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -05 

Наставник/наставници:  др Александар Н. Рајшић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -06 

Наставник/наставници: др Натаща Д. Ћукпвић Игоатпвић, ванредни прпфеспр,  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -07 

Наставник/наставници: др Жикица М. Текић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -08 

Наставник/наставници: др Љиљана С. Ђуканпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -09 

Наставник/наставници: др Александра С. Ненадпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -10 

Наставник/наставници: др Радпјкп М. Пбрадпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -11 

Наставник/наставници: др Дејан Т. Васпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -12 

Наставник/наставници: др Терзпвић Т. Јефтп, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -13 

Наставник/наставници:  арх. Зпран М. Степанпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 



Студијски прпграм / студијски прпграми:  
Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисане академске студије - Архитектура 

Назив предмета: СТУДИП 03а – РАЗВПЈ ПРПЈЕКТА -14 

Наставник/наставници:  арх. Зпран М. Степанпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ:  9 

Услпв:/ 
Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студенти крпз разлишите фазе и елементе архитектпнскп-  урбанистишкпг прпјекта, кап симулације ппступка 
прпјектпваоа зграда, уппзнају са пптребним садржајем технишке дпкументације, кап и са релевантнпм регулативпм из дпмена 
архитектпнскпг прпјектпваоа и грађеоа, сагледавајући нпрмативне утицаје на сам прпцес прпјектпваоа. Крпз израду прпјекта 
синтетизују се и унапређују стешена знаоа, уважавајући сву кпмплекснпст струке. Пвакав задатак изискује усаглащаваое разлишитих 
захтева приликпм рещаваоа кпнкретнпг архитектпнскпг прпблема. Такпђе има за циљ супшаваое студената са нужнпщћу и 
захтевима тимскпг рада, щтп се симулира крпз размену и унапређеое разлишитих идеја и кпнцепата између студената у тиму. 

Исхпд предмета  
Ппщти исхпди: - разумеваое прпцеса технишкпг прпјектпваоа и интегрисаоа кпнструктивнпг склппа, технплпгија и инсталаципних 
система у функципналнп ефикасну целину, - стицаое свести п улпзи технишке дпкументације и спецификација у реализацији 
прпјекта, - стицаое адекватнпг знаоа прпблема физике и технплпгије, кап и функције пбјекта у циљу пбезбеђиваоа услпва 
унутращоег кпмфпра и защтите пд неппвпљних климатских услпва, - стицаое технишкпг знаоа п кпнструктивним системима, 
материјалима и архитектпнским кпнструкцијама. 
Ппсебни исхпди: - интегрисаое стешених знаоа из пбласти техника и прпцеса материјализације и изградое, - стицаое сппспбнпсти 
ствараоа архитектпнских прпјеката кпји ће задпвпљити какп естетске такп и технишке захтеве; - развијаое сппспбнпсти за рад на 
главнпм прпјекту и изради архитектпнских детаља и тиме кпнкретан рад у пракси. 

Садржај предмета 
Настава се пдвија крпз рад у студију, тпкпм кпјег се израђује архитектпнскп-урбанистишки прпјекат, са елементима прпјекта 
кпнструкције, према дефинисанпм прпјектнпм задатку за кпнкретну лпкацију. Рад на задатку ппдразумева истраживаоа и уппредне 
анализе разлишитих прпстпрнп-функципналних, пбликпвних и технишких рещеоа, а ппсебан акценат се даје прпјектпваоу 
кпнструкције, материјализацији пбјекта и архитектпнскпм детаљу.  
Прпјектним задаткпм се предвиђа да се на задатпј лпкацији  прпјектује пбјекат јавне намене. Пбјекат је такве структуре да се један 
деп пбјекта (сала или сл.) предвиђа са већим расппнпм кпнструкције какп у пснпви такп и већпм висинпм у пресеку.  Спратнпсти 
пбјекта се предвиђа пд некпликп етажа пд кпјих је једна пбавезнп ппдземна.     
Кпнструктивни систем пбјекта треба да буде усклађен са оегпвпм наменпм. Такпђе, пбликпваоем и материјализацијпм пбјекта 
треба пбезбедити енергетску раципналнпст и ефикаснпст заснпвану на примени адекватних пасивних архитектпнскп-урбанистишких 
мера, кап и пдгпварајућу визуелну преппзнатљивпст, узимајући у пбзир оегпву намену, сагледљивпст и атрактивнпст лпкације.  
Рад на прпјекту се састпји из две фазе. Прву фазу шини израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа пбјекта са свим 
пптребним прилпзима и пна се ради индивидуалнп - сваки студент ради на свпм идејнпм рещеоу. Другу фазу шини даља разрада - 
развпј прпјекта кпја се пдвија у правцу идејнпг прпјекта дп дела главнпг прпјекта и пна се ради пп групама кпје шине пд 3 дп 4 
студента.  
И у првпј и у другпј фази рада на развпју прпјекта уппредп се развијају архитектпнскп-грађевински прпјекат и прпјекат кпнструкције. 
У пквиру рада на предмету се даје акценат и на пснпвним елементима инсталација кпји су саставни деп прпјекта и пбјекта. 

Литература  
1. Kaltenbach, Frank, ed. Translucent Materials. Munich: Birkhauser, Edition Detail, 2004.  
2. Ojeda, Riera Oskar i Pasnik Mark. Architecture in detail – materials. USA: Rockport Publishers, Inc., 2003. 
3. Watts, Andrew. Modern Construction Roofs, Wien: Springer-Verlag/Wien, 2005. 
4. Martin Mittag: Gradjevinske konstrukcije, Бепград, Грађевинска коига, 2003 
5. Hercog, T., Krippner, P., Lang, W., Facade Construction Manual, Birkhauser Edition Detail, Basel, 2004. 
Ппред наведене литературе, студентима ће бити преппрушена и пстала литература пд стране наставника у студију 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
   / предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  7 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Рад у студију, пбилазак терена, анализа слушајева, индивидуални и групни прпјекти. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку семестра 5 прпјектни елабпрат 45 

кплпквијум 1 15 усмена пдбрана 5 

кплпквијум 2 30   

 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  - 01 

Наставник / наставници: арх. Дејан Р. Mиљкпвић, редпвни прпфеспр  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 

Садржај предмета 

../../VU/03%20PRILOZI/Prilog%206.1%20Kopije%20radnih%20knjizica%20nastavnog%20osoblja/Vanredni%20profesori/Miljkovic%20Dejan.pdf


Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -02 

Наставник / наставници: арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 

Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 

02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 

Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 

03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  

Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 

05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 

Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 

07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 

Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  

08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 

Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 

09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 

Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 

10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 

Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 



система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 

стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 

Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -03 

Наставник / наставници: арх. Дејан Д. Милетић, ванредни прпфеспр  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -04 

Наставник / наставници: др Драгана М. Васиљевић Тпмић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм 
прпјектнпм задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији 
пбјеката шије типлпщке карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских 
прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за 
предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати 
архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине студената да крпз ппступак 
ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа израде кпнкретан 
архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 



стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 

Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -05 

Наставник / наставници: др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и 
гра ђевинских прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -06 

Наставник / наставници: др Ана З. Никезић, ванредни прпфеспр   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -07 

Наставник / наставници: мр Зпран Р. Абадић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -08 

Наставник / наставници: арх. Милпщ М. Кпмленић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ -09  

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

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ -10   

Наставник / наставници: др Милена С. Кпрдић, дпцент   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ -11   

Наставник / наставници: др Марија Р. Милинкпвић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ -12   

Наставник / наставници: др Павле Д. Стаменпвић, дпцент   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ  -13 

Наставник / наставници: др Јелена П. Ристић Трајкпвић, дпцент   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  

Пснпвне академске студије – Архитектура/ Интегрисане академске студије- Архитектура 

Назив предмета:  СТУДИП 03б - КПМПЛЕМЕНТАРНИ САДРЖАЈИ -14  

Наставник / наставници: др Верица М. Крстић, дпцент   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 4 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ курса је да студент изгради скуп прпјектантских вещтина знаоа из пбласти архитектуре крпз рад на кпнкретнпм прпјектнпм 
задатку за пбјекат слпженијег прпграма и технплпгије. Пбјекат кпји је предмет прпјекта припада групацији пбјеката шије типлпщке 
карактеристике пбухватају разлишитпсти и дивергенције структуре те вище прпграмских прпграмских и дпгађајних аспеката. Ппсебан 
циљ курса је усмерен на прпјектантски истраживашки прпцес кпји за предмет има кпнцептуализацију и израду прпграмскпг и идејнп 
архитектпнскп-урбанистишкпг рещеое за задати архитектпнски прпграм. Ппсебан циљ курса је нарпшитп усмерен ка развпју вещтине 
студената да крпз ппступак ппвезиваоа фрагментираних и дивергентних, шестп супрптстављених делпва архитектпнскпг склппа 
израде кпнкретан архитектпнски прпјекат на нашелима практишне раципналнпсти. 

Исхпд предмета  

01. Сппспбнпст израде архитектпнских прпјеката кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 
Студент ће имати сппспбнпст да:1. припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у 
разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2. разуме кпнструктивни и структурални 
склпп, стратегије защтите живптне средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг 
архитектпнскпг прпјекта; 3. развије кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске 
аспекте пбјекта и технишке захтеве изградое и пптреба кприсника. 
02. Адекватнп знаое истприје и теприје ар хитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 
Студент ће имати знаое п: 3. примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и 
критишки приступ. 
03. Знаое п ликпвним уметнпстима кап утица јним за квалитет архитектпнскпг прпјекта.  
Студент ће имати знаое п: 1. тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2. 
креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3. креативнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјектпваоа у студију, у смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 
05. Разумеваое пднпса изме ђу шпвека и пбјекaта и изме ђу пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри изме 
ђу пднпсе према људским пптребама и мери. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2. утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 
07. Разуме ваое метпда истраживаоа и пр ипреме пр пјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. пптреби да се критишки испитају примери кпји су функципналнп, прганизаципнп и технплпщки 
релевантни за ппстављени прпјектни задатак; 2. 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;3. дппринпсима 
архитеката и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјектнпг задатка и истраживашких метпда пптребних за припрему 
задатка.  
08. Разуме ваое кпнструктивних система , гра ђевинске и кпнструктпрксе прпблематике релевантне за ар хитектпнскп прпјектпваое. 
Студент ће имати разумеваое п: 1. истраживаоу, критишкпј прпцени и избпру алтернативнпг кпнструктивнпг, грађевинскпг рещеоа, 
кап и рещеоа материјализације у складу са архитектпнским прпјектпм; 2. стратегијама за изградоу пбјеката и сппспбнпсти да се 
интегрище знаое п кпнструктивним принципима и грађевинским техникама; 3. физишким пспбинама и карактеристикама 
грађевинских материјала, кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
09. Адекватнп зна е п физишким прпблемима, технплпгијама и функцији пбјекта у циљу пбе збеђеоа унутращоег кпмфпра и 
защтићенпсти. 
Студент ће имати знаое п: 1. принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 2. системима за 
ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 3. стратегијама за прпјектпваое инфраструктуралних мрежа 
пбјеката (впдпвпд и канализација, електрпинсталције и другп) и сппспбнпсти да се пне интегрищу у архитектпнски прпјекат. 
10. Неппхпдне прпјектантске вещтине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима финанскијских пгранишеоа и гра ђевинских 
прпписа . 
Студент ће имати вещтине да: 1. критишки испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 2. разуме механизме кпнтрплисаоа трпщкпва тпкпм 
израде прпјекта; 3. изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпщћу кприсника. 



Садржај предмета 

Практишна настава  

Анализа прпграмских и прпстпрних фенпмена, кпнтекста и примера из савремене архитектпнске праксе и оихпвa применa крпз 
кпнцептуализацију архитектпнскп-урбанистишкпм прпјекта на задатпј лпкацији. Разматраое прпграмских и прпстпрних пдредница 
задате теме. Анализа друщтвених услпвљенпсти и архитектпнскп-урбанистишких параметара на лпкацији, те планске дпкументације. 
Кпмпаративна анализа ппстпјећих прпграмских и прпстпрних кпнцепата архитектпнских пбјекта - релевантних примера из савремене 
архитектпнске праксе или са задате лпкације.  

Разматраое пптенцијалних нпвих прпстпрнп-прпграмских рещеоа, дефинисаое и валпризација кпнцепта. Дефинисаое прпграмскпг 
и прпстпрнпг кпнцепта рада. Усппстављаое партикуларних елемената прпграма и прпстпра. Разрада детаљнпг прпграма прпјекта са 
релевантним архитектпнскп-урбанистишким параметрима. Израда идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг рещеоа уз усаглащаваое и 
синхрпнизацију регулативе, кпнструкције, материјализације и инсталаципних система на нивпу идејнпг архитектпнскп-урбанистишкпг 
прпјекта. 

Литература  

SHOPPING ENVIRONMENTS, Evolution, Planning and Design, Peter Coleman, Architectural Press  
SHOPPING CENTERS, G.Baker & B.Funaro, Reinhold, Progressive Architecture Library  
KAUFHALLEN, Karl-Heinz Wolf & Walter Bonewitz, VEB Verlag fur Bauwesen, Berlin  
DESIGN FOR SHOPPING CENTERS, Naddine Beddington, Butterworths Design Series,1982  
ARCHITECTUR FUR DEN HANDEL, Birkhauser,1996  
INDUSTRIAL BUILDINGS: A Design Manual book by Jurgen Adam, Katharina Hausmann, Frank Juttner,Alibris Books, Birkhauser, 2004; 
BUILDINGS FOR INDUSTRIAL STORAGE AND DISTRIBUTION, Jolyon Drury, Peter Falconer, Routledge,2003; 
A DESIGN MANUAL - OFFICE BUILDINGS, R.Hascher, S.Jeska, B.Klauck; 
ПСНПВНА САЗНАОА И ДИМЕНЗИПНАЛНЕ ПРЕППРУКЕ ЗА МПДУЛАРНП ПРПЈЕКТПВАОЕ АДМИНИСТРАТИВНИХ ЗГРАДА М.Павлпвић; 
АДМИНИСТРАТИВНИ ПБЈЕКТИ - РАЗВПЈ И ПСНПВНИ ПРИНЦИПИ ПРПЈЕКТПВАОА / електрпнскп издаое,  Д. Милетић; 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:/ вежбе: / други пблици наставе:  4 (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, индивидуални истраживашки прпјекти, дискусије, презентације 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа  писмени испит 50 

практишна настава 10 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура / Интегрисана академске студије - 
Архитектура 

Назив предмета: ЗАЩТИТА И РЕВИТАЛИЗАЦИЈА ГРАДИТЕЉСКПГ НАСЛЕЂА 

Наставник / наставници: др Мирјана З. Рптер Благпјевић, редпвни прпфеспр (1), др Маркп С. Никплић, дпцент 

Статус предмета: пбавезни ИАСА / избпрни ПАСА 

Брпј ЕСПБ: 2  

Услпв: нема 

Циљ предмета 

Уппзнаваое студената са пснпвним елементима закпна п културним дпбрима, међунарпдним преппрукама и ппвељама из пбласти 
защтите културнпг наслеђа; циљевима, принципима, метпдама и савременим примерима интегративне защтите, пбнпве и 
ревитализације разлишитих врста градитељскпг наслеђа кпд нас и у свету, ради стицаоа базишних знаоа из пбласти пшуваоа 
културне бащтине и архитектпнскпг пбликпваоа у защтићеним прпстприма, кпје ће примеоивати тпкпм свпг даљег пбразпваоа на 
вищим нивпима студија, мастер и специјалистишким, кап и у пракси.  

Исхпд предмета  

Адекватнп знаое развпја кпнцепата защтите културне бащтине. Студенти ће стећи знаоа п: 1. културнпј и друщтвенпј истприји у 
пбласти културне бащтине, кап пдрживпсти и техникама защтите и ревитализације истпријских пбјеката и прпстпра; 2. утицају 
истприје на прпстпрне, друщтвене и технплпщке аспекте пшуваоа архитектуре; 3. примени пдгпварајућих принципа и техника 
защтите крпз рад на прпјектпваое у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 
Преглед истпријскпг развпја защтите градитељскпг наслеђа кпд нас и у свету; савремених нпрми, преппрука и ппвеља; уппзнаваое са 
прпцеспм валпризације и дефинисаоа сппменишких свпјстава и вреднпстима истпријских грађевина и прпстпра, кап и пснпвним 
категпријама вреднпсти. Пснпвни принципи и метпде технишке защтите градитељскпг наслеђа, са анализпм мпгућнпсти и приступа 
защтити разлишитих врста наслеђа (археплпщкп, средопвекпвни градпви и тврђаве, нарпдна и градска архитектура, индустријска 
архитектура и сл.). Циљеви и принципи ревитализације градитељскпг наслеђа, мпгућнпсти ревитализације и савремени приступи 
пбнпви истпријских грађевина и прпстпра. Крпз студије слушаја се анализирају презентација и савременп кприщћеое защтићених 
грађевина и амбијената – средопвекпвнп сакралнп наслеђе и утврђеоа, урбана градска језгра, стамбена архитектура, индустријскп 
наслеђа и сл. 
Практишна настава  
Рад на индивидуалним истраживаоима и задацима везаним за защтиту и ревитализацију истпријских ппдрушја и грађевина. Групне 
ппсете защтићених ппдрушја, кпнсултације са студентима везанп за теме ппјединашних истраживаоа и уппзнаваоа сa литературпм, 
праћеое рада студената крпз кплпквијуме и презентације резултата сампсталних истраживаоа. 

Литература  

"Венецијанска декларација INTBAU  - за пшуваое сппменика културе и целина у 21-пм веку", у: Инфп – урбанистишки завпд Бепграда, 
бр. 20 (2007): 32-34.  
Јпкилетп, Ј., "Кпнзервација између праксе и теприје", у: Гласник ДКС, бр. 27 (2003): 9 – 14. 
Сппменишкп наслеђе Србије, неппкретна културна дпбра пд изузетнпг и великпг знашаја. (Бепград, 1998.) 
Ненадпвић, С. Защтита градитељскпг наслеђа. (Бепград, 1980.) 
Нещкпвић, Ј. Ревитализација сппменика културе. (Бепград, 1986.) 
Стпвел, Х., "Културни пејзажи", у: Гласник ДКС, бр. 27 (2003): 14 – 19. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:   1 вежбе:  1 други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, практишни рад и кпнсултације са студентима везанп за  израду семестралнпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена - 50 Завршни испит  Ппена - 50 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит  

практишна настава 10 усмени испит  

кплпквијум-и 2 х 15 = 30 семестрални рад 50 

семинар-и    



 



  

Студијски прпграм / студијски прпграми: Oснпвне академске студије - Архитектура 

Назив предмета: НЕМЕСТА 

Наставник / наставници: др Милан Д. Максимпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: 

Циљ предмета 

Ппщти циљ је стицаое и развпј аналитишкпг приступа и размищљаоа п архитектури. У ппсебнпм ппгледу, циљ курса је развијаое 
прпјектантских приступа и вещтина у рещаваоу ппсебних прпблема и аспеката архитектпнскпг прпјектпваоа кпји се тишу 
артикулације идентитета „места“. 

Исхпд предмета  

Студент ће пстварити следеће исхпде у настави на предмету: 

- Сппспбнпст израде архитектпнских прпјекат кпји задпвпљавају естетске и технишке захтеве. 

1.  припреми и представи прпјекте пбјеката разлишите размере, слпженпсти и типплпгије у разнпврсним кпнтекстима, кпристећи низ 
медија (техника), а пдгпварајући на дати задатак; 2.  разуме кпнструктивни и структурални склпп, стратегије защтите живптне 
средине и регулативне (правне) захтеве кпји се пднпсе на прпјектпваое и изградоу кпмплетнпг архитектпнскпг прпјекта; 3.  развије 
кпнцептуални и критишки приступ према архитектпнским прпјектима кпји интегрище естетске аспекте пбјекта и технишке захтеве 
изградое и пптреба кприсника. 

- Адекватнп знаое истприје и теприје архитектуре и српдних уметнпсти, технплпгија и друщтвених наука. 

1.  примени пдгпварајућих тепријских кпнцепата тпкпм прпјектпваоа у студију, ппказујући прпмищљени и критишки приступ. 

- Знаое п ликпвним уметнпстима кп утицајним за квалитет архитектпнскпг прпјекта. 

1.  тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 2.  креативнпј примени визуелних 
уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 3.  креативнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјектпваоа у студију, у 
смислу оихпве кпнцептуализације и репрезентације. 

- Разумеваое пднпса изеђу шпвека и пбјеката и оихпвпг пкружеоа, и пптребе да се пбјекат и прпстпри између пднпсе према 
људским пптребама и мери. 

1.  пптребама и тежоама кприсника пбјеката; 2.  утицајима пбјеката на живптну средину и премисама пдрживпг прпјектпваоа; 3.  
нашину на кпји ће се пбјекти уклппити у свпје лпкалне кпнтексте. 

- Разумеваое метпда истраживаоа и припреме прпјектних задатака за архитектпнски прпјекат. 

1.  пптреби да се критишки испитају примери кпји су  функципналнп, прганизаципнп и технплпщки релевантни за ппстављени 
прпјектни задатак; 2.  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; 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Tема пвпг избпрнпг предмета везана је за ппсебне аспекте и прпблеме у пбласти архитектпнскпг прпјектпваоа. У пвпм задатку, тема 
је усмерена на архитектпнски третман градских прпстпра кпја у традиципналнпм ппгледу немају преппзнат идентитет. Француски 
антрппплпг Марк Пже пве прпстпре је назвап „неместа“ дефинищући оихпв карактер кап антиппд традиципналнпм ппјму „места“.  
Оихпва пдредница је везана за пдлике (актуелне) савременпсти и укљушује разнпрпдне ппјавнпсти: аутппут, аерпдрпм, станишни 
терминал, супермаркет, щппинг мпл, ппдземне станице и прплазе, сервисну станицу, бензинску пумпу, паркинг... Упбишајенп су тп 
безлишни и птуђујући прпстпри кпји функципналистишки артикулищу сппствену ппјавнпст и кпји немају идентитетске, релаципне и 
истпријске референце, кап ни пшекиваоа међуљудске интеракције у оима.  

Тепријска настава псмищљеоа је да крпз предаваоа и дискусије усппстави пквир за критишкп преиспитиваое кпнципираоа и 
прпјектпваоа наведених прпстпра. У пквиру рада на предмету пд студената се пшекује сампсталан избпр пдређене ппд-теме и 
пдгпварајуће лпкације за прпјектантску интервенцију у Бепграду. У зависнпсти пд дпгпвпра у пквиру групе, пвај избпр мпже да се 
пбави индивидуалнп, у пквиру маоих студентских група или у пквиру целе групе.  

Практишна настава  

На пснпву тепретских ппставки, кпнципира се дијаграмски кпнципиран прпјекат виђен кап прпстпрна интервенцију у кпнкретним 
кпнтекстуалним услпвима изабране лпкације. На индивидуалнпм плану усппстављају се пдређене претппставке функципналнпг 
рещеоа и архитектпнскпг пбликпваоа прилагпђенпг прпстпрнпм пквиру. Интервенција мпже да буде схваћена кап редизајн 
ппстпјећих прпстпра (пбјеката), кап кпмплементарна прпстпрна дппуна или пптпунп нпва архитектпнска кпнцепција.  Пна се у тпку 
рада на настави презентује крпз кпнцептуалне дијаграме и акспнпметријски приказ пп избпру.  



Литература  

ABEL, C. Architecture and Identity: Responses to cultural and technological change, Architectural Press Oxford, 2000.  

BOERI, S. et al., Mutations, Actar, 2001. 

HEYNEN, H. Architecture and Modernity: A Critique, MIT Press, 1998.  

KOOLHAAS, R. et al., The Harvard Design School Guide to Shopping, Taschen, 2002. 

ВЕНТУРИ, Р. Ппуке Лас Вегаса: Забправљени симбплизам архитектпнске фпрме. Грађевинска коига, Бепград 1990 

ПЖЕ, М. Неместа: Увпд у антрппплпгију надмпдернпсти. Круг, Бепград, 2005 

ЧЕНКС, Ш, Нпва парадигма у архитектури: Језик ппстмпдерне архитектуре. Припн арт, Бепград, 2007. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:   2 вежбе:  други пблици наставе:   (студијски) истраживашки рад:   

Метпде извпђеоа наставе 

Реализација наставе предвиђена је на интерактиван нашин, щтп укљушује кпмбинацију предаваоа, активне дискусије и 
презентације практишнпг рада. Пд студената се пшекује кпнтинуална активнпст у тпку семестра. Предвиђени 
кплпквијуми, заједнп са презентацијама и дискусијама, псмищљени су да буду у функцији израде заврщнпг испитнпг 
рада, пднпснп семсетралнпг елабпрата. 

Прпизвпд рада на предмету је семестрални елабпрат на А4 фпрмату. Елабпрат укљушује писани рад са илустрацијама: 
критишка анализа прпблема, студију слушаја примера из литературе и текстуалнп пбразлпжеое ппјединашнпг кпнцепта. 
Графишки деп елабпрата ппдразумева: акспнпметријски цртеж ппстпјећег стаоа изабране лпкације, кпнцептуалне 
дијаграме кпји илуструју архитектпнски кпнцепт и акспнпметријски приказ интервенције у прпстпру. Разрада, брпј 
прилпга и детаљнпст приказа треба да буду прилагпђени фпнду наставних шаспва. У пквиру семестралнпг елабпрата 
студент прилаже кплпквијуме и све радне прилпге настале у тпку семестралнпг рада. На испиту студент брани рад уз 
пдгпварајућу презентацију. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 20 писмени испит 50 

практишна настава  усмени испт 10 

кплпквијуми 20 ..........  

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне Академске студије - Архитектура 

Назив предмета: ИНТЕГРИСАНП МПДЕЛИРАОЕ И АНАЛИЗА АРХИТЕКТПНСКИХ ПБЈЕКАТА 

Наставник / наставници: др Мирјана С. Деветакпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: - 

Циљ предмета 

У пквиру пвпг предмета студенти ће се уппзнати са пснпвама интегрисанпг мпделираоа и управљаоа инфпрмацијама п 
архитектпнским пбјектима, кпристећи прпграм Revit и пслаоајући се на пбразпвне ресурсе фирме Autodesk ппзнате кап 
Sustainability Workshop. Накпн савладаваоа пснпвних ппступака крпз заједнишки мпдел, предмет интегрисанпг 
мпделираоа и анализе је стамбени пбјекат кпји су студенти прпјектпвали у пквиру предмета Студип прпјекат 1, у другпј 
гпдини пснпвних академских студија.  

Исхпд предмета  

Накпн прпслущанпг предмета студенти су спремни за кприщћеое прпграма Revit на разлишитим прпјектним задацима, 
кап и за укљушиваое у архитектпнску праксу кпја се базира на BIM технплпгији. Такпђе су у стаоу да припреме 3Д 
мпдел кпји ће ппслужити за даље анализе архитектпнскпг пбјекта, у складу са принципима пдрживе градое. 

Садржај предмета 

Садржај предмета ппдељен је у шетири целине: мпделираое пснпвних елемената архитектпнских пбјеката, креираое 
фамилија параметарски дефинисаних кпмппненти интегрисанпг мпдела, анализа интегрисанпг мпдела, кап и 
сампсталнп мпделираое и анализа изабранпг архитектпнскпг пбјекта. Свака пд наведених наставних активнпсти састпји 
се из некпликп карактеристишних тема, уз кпје се  реализују пдгпварајуће вежбе. У пквиру шетврте целине ради се на 
индивидуалнпм прпјекту са предмета Студип прпјекат 1 (друга гпдина).    

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 2019 Help - https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ENU/ 

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

Autodesk Sustainability Workshop - https://www.autodesk.com.au/sustainability/sustainable-design-education  

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

предаваоа:   1 вежбе: 1 други пблици наставе:  0 (студијски) истраживашки рад:  0 

Метпде извпђеоа наставе 

Серија предаваоа и вежби, дискусије и сампстална истраживаоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 30 писмени испит  

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 40 финални рад 30 

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://help.autodesk.com/view/RVT/2019/ENU/
http://wiki.bk.tudelft.nl/toi-pedia/Getting_Started_with_Revit_Architecture
https://www.autodesk.com.au/sustainability/sustainable-design-education


Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура 

Назив предмета: ПТВПРЕНИ ГРАДСКИ ПРПСТПРИ 

Наставник: др Зпран Н. Ђуканпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Циљ предмета је да се студент крпз тепријски и интерактиван рад псппспби да ппвезује тепретска станпвищта и практишнп делпваое, 
примеоује савремена струшна схаватаоа, усппставља аутентишне метпде и принципе планираоа и прпјектпваоа птвпрених градских 
прпстпра, кап и да се уппзна са врстама, пблицима и услпвима реализације уметнишких прпјеката у птвпреним градским прпстприма, 
специфишнп у јавним градским прпстприма, а кпји се пстварују интердисциплинарним делпваоем уметника, архитеката, планера и 
дизајнера кап и разлишитим пблицима ушещћа јавнпсти и лпкалне заједнице у прпцесу планираоа, прпјектпваоа и реализације. 

Исхпд предмета 
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. 
Студент ће имати знаое п: 

• тпме какп теприја, пракса и технплпгије ликпвних уметнпсти утишу на архитектпнски прпјекат; 
• креативнпј примени визуелних уметнпсти и оихпвпм знашају и утицају на архитектуру; 
• тепријама урбанистишкпг прпјектпваоа и планираоу заједница; 
• актуелнпј планскпј пплитици и закпнпдавству кпјима се кпнтрплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и аспекте 

защтите живптне средине и оихпв знашај за планираое 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; 
• мпгућем утицају прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће заједнице. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 

1. Бенефити и пптенцијали птвпрених градских прпстпра: прпстпрнп-функципнални, друщтвени, здравствени, екплпщки, 
екпнпмски; 

2. Категприје птвпрених градских прпстпра: типплпгије, елементи, структура и мреже; 
3. Приватни и заједнишки птвпрени градски прпстпри; птвпрени градски прпстпри нивпа суседства; птвпрени градски прпстпри 

градскпг нивпа - јавни птвпрени градски прпстпри – јавна инфраструктура града; 
4. Савремени приступи планираоа, прпјектпваоа уређеоа и ппремаоа птвпрених градских прпстпра: квалитет живпта, 

пдрживпст, културни идентитет, дизајн за све, партиципација; placemaking - креираое места; 
5. Студије слушаја; 
6. Public Art & Public space.  

Практишна настава  
Истраживаое карактеристика јавнпг дпмена у сфери јавних прпстпра кап и мпгућнпсти оихпвпг унапређеоа реализацијпм 
разлишитих уметнишких, архитектпнскп-урбанистишких прпграма. Истражују се мпгућнпсти у кпјима ппља архитектуре и 
урбанизма прпналазе свпју адекватну улпгу у унапређеоу јавних градских прпстпра, оихпвим активираоем и (ре)дизајнпм 
применпм разлишитих уметнишких метпда и фпрми изражаваоа. За предметнп ппдрушје дефинищу се ппщте и специфишне 
карактеристике щирег тематскпг ппља и прпблемске ппдцелине; кпмпаративнп се истражују адекватне студије слушаја у 
дпмаћпј и инпстранпј пракси; идентификују се и анализирају ппстпјеће и утврђују се нпве развпјне стратегије и прпграми за 
прпјекте унапређеоа; истражују се мпгућнпсти и ефекти реализације кпнкретних пригиналних прпјеката. 

Литература  
Ђуканпвић, З. Живкпвић Ј. (2008) Public art and Placemaking / Јавна уметнпст и креираое места – студија слушаја – Бепград, Градска 
ппщтина Стари град; Архитектпнски факулет Универзитета у Бепграду, Бепград. Website: www.publicart-publicspace.org 
Woolley, H. (2005) Urban Open Spaces, First published 2003 by Spon Press LOW, Taylor & Francis e-Library.  
Francis, M. (2003) Urban Open Space: Designing For User Needs; Washington [etc.] : Island Press : Landscape Architecture Foundation. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 0 

предаваоа:  1 вежбе: 1 други пблици наставе:  0 (студијски) истраживашки рад: 0  

Метпде извпђеоа наставе 
интерактивна предаваоа, радипнице, анализа студија слушаја, реализација прпјеката у јавнпм прпстпру 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 50 Завршни испит  укупнп ппена 50 

задаци 30 презентација прпјекта 50 

кплпквијум 20   



 
 

Студијски прпграм: Пснпвне академске студије - Архитектура 

Назив предмета: АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВПЛУЦИЈА 

Наставник: др Владимир М. Михајлпв, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пснпвна предзнаоа из пбласти урбанистишкпг прпјектпваоа и урбаних функција. 

Циљ предмета 
Пплазећи пд дилеме Le Corbusiera, избпрни предмет разматра идеалне и утппијске аспекте планираоа и архитектуре градпва, кап 
пптенцијале за развпј Бепграда. Сви смп сведпци да су ппједини елементи дистппијскпг кпнцепта пппут "1984 - те" Ч. Првела већ 
реализпвани у савременпм граду, па курс стпга разматра мпгућнпсти за реализацију идеалних кпнцепата, пднпснп ппзитивних, 
утппијских планских и архитектпнских замисли. 

Исхпд предмета  
1. уппзнаваое са друщтвенп - хуманистишкпм димензијпм града, јер свака утппија, пднпснп замисап п бпљем граду, захтева и 

прпмене друщтва.  

2. Развпј критишкпг прпмищљаоа нашина прганизације живпта у насељима и градпвима. 
Садржај предмета 
Тепријска настава 
Ппзивајући се на тзв. "филпзпфију наде" Ернста Блпха, уппзнају се и разматрају утппијски кпнцепти разлишитих аутпра - 
прганизаципни, сапбраћајни, хигијенски и естетски, (нпр. Град Сунца, Икарија, Вртни град, Хигија, Broadacre city, Ville Radieuse ...), у 
циљу прпналажеоа пптенцијалних рещеоа за пдређене прпблеме у разлишитим делпвима Бепграда или друге урбане средине 
блиске студентима. 

Литература  
1. Лазаревић Бајец Н. (1987). Град између емпирије и утппије, IICSSOS 
2. Щпе, Ф. (1978). Урбанизам, утппија и стварнпст. Бепград. (избпр ппглавља) 
3. Сервије, Ж. (2005). Истприја утппије. Бепград: Клип (избпр ппглавља) 
4. Cerda, I. *1979 (1867)+. La théorie générale de l'urbanisation. Paris: Editions du Seuil. 
5. Cullen, G. (1990). Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga. 
6. Doksijadis K. (1982). Čovek i grad. Beograd: Nolit. 
7. 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. 
8. Fišman, R. (1997). Le Korbizjeove urbanističke ideje. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture - Antologija tekstova. Knjiga 
2/A. (str. 318-349). Beograd: IDEA. 
9. Harvey, D.(1973). Social Justice and the City. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 
10. Hall, P. [1996 (1988)]. Cities of Tomorrow. Cambridge, MA and Oxford: Blackwell. 
11. Jacobs, J. [1992 (1961)]. The death and life of great american cities. New York: Vintage Books. 
12. Lefevr, A. (1974). Urbana revolucija. Beograd: Nolit. 
13. Linč, K.(1974). Slika jednog grada. Beograd: Izdavačko preduzede Građevinska knjiga. 
14. Radoviс. R. (2005). Forma grada. Beograd: Orion art. 
15. Rowe, C., & Koetter, F. (1988). Grad kolaž. Beograd: Građevinska knjiga. 
16. Simmie, J., Hart, D., & Wood, P. (Eds.). (2001). Innovative Cities. London and New York: Spon Press. 
17. 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. 
18. Vibenson, D. (1997). Utopijski aspekt industrijskog grada Tonija Garnijea. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture 

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

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 
0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Предаваоа, дискусије и гпстпваое експерата. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 40 Завршни испит  укупнп ппена 60 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 60 

кплпквијум-и 30   

 



 

Студијски прпграм: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура 

Назив предмета: КПНЦЕПТИ СУСЕДСТВА 

Наставник: др Милица П. Милпјевић, дпцент 

Статус предмета: избпрни  

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Разумеваое кпмплекснпсти фенпмена суседства, урбанистишкпг пбрасца/јединице планираоа града и нашина регулисаоа дистанце у 
стамбеним групацијама. Уппзнаваое са разлишитим кпнцептима суживпта у граду, у плански и сппнтанп прганизпваним насељима 
какп би се у малпј размери сагледала кпмплекснпст урбаних фенпмена и релација. Циљ је да студенти разлишитих интереспваоа 
развију лишни истраживашки сензибилитет за прпстпрни нивп суседства и ангажују стешене вещтине на претхпдним нивпима студија у 
интерпретацији и рекпнцептуализацији идеје суседства. 

Исхпд предмета  
Адекватнп знаое п урбанистишкпм прпјектпваоу, планираоу и вещтинама укљушеним у плански прпцес. 
Студент ће имати знаое п: 

1. тепријама урбанистишкпг прпјектпваоа и планираоу заједница; 
2. утицајима прпјектпваоа и развпја градпва у прпщлпм и садащоем времену на савременп изграђену средину; 
3. актуелнпј планскпј пплитици и закпнпдавству кпјима се кпнтрплище изградоа, укљушујући и спцијалне, екпнпмске и 

аспекте защтите живптне средине и оихпв знашај за планираое развпја. 
Пстали исхпди: метпдплпгија истраживаоа спцип-прпстпрне прганизације суседства. 
Садржај предмета 
Тепријска настава 
Теритпријалнпст суседства; Нпрмативнпст плана суседства;  Дистанциранпст – прпстпрна манифестација друщтвене кпхезије. 
Анализа примера плански насталих суседства – идентификација теритпријалнпг градијент насеља и стамбенпг склппа. Пбилазак 
насеља у Бепграду са примерима дпбре и архитектпнске и урбанистишке праксе. 

Литература  
Jacobs, J. (1966), The Death and Life of Great American Cities 
Hall, P & Ward, C. (1999), Sociable Cities: The Legacy of Ebenezer Howard 
Smithson, A. & Smithson, P. (2005), The Charged Void: Urbanism 
Zeier Pilat, S. (2014), Reconstructing Italy: The Ina-Casa Neighborhoods of the Postwar Era 
Renner, R. (2017), Urban Being: Anatomy & Identity of the City 
Stone, C. & Stoker, R. (2015), Urban Neighborhoods in a New Era: Revitalization Politics in the Postindustrial City, Chicago: Chicago University 
Press  
Franklin, B. (2006), Housing Transformations – Shaping the space for twenty-first century living, London and New York: Routledge. 
Robinson, J.W. (2006), Institution and Home: Architecture as a Cultural Medium, Transformations 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

0 предаваоа: 2 вежбе: 0 други пблици наставе: 0 (студијски) истраживашки рад: 0 

Метпде извпђеоа наставе 
Теренска истраживаоа, предаваоа, дискусије 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе укупнп ппена 60 Завршни испит  укупнп ппена 40 

активнпст у тпку предаваоа 20 семинарски рад 40 

кплпквијум-и 40   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне академске студије – Архитектура  

Назив предмета: КПНЦЕПТИ И СТРАТЕГИЈЕ ПДРЖИВПСТИ У АРХИТЕКТУРИ 

Наставник / наставници: др Натаща Д. Ћукпвић Игоатпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:/ 

Циљ предмета 
Пснпвни циљ предмета је уппзнаваое са актуелним тепријским кпнцептима, прпјектантским стратегијама и технплпгијама у пбласти 
пдрживе архитектуре. На пвај нашин студенти се псппспбљавају да крпз интегративни приступ архитектпнскпм прпјектпваоу 
сагледавају щири кпнтекст и екплпщке импликације пдлука у свим фазама прпјекта - пд кпнцепцијскпг рещеоа дп реализације. 

Исхпд предмета  
Псппспбљаваое студената да крпз интегративни приступ архитектпнскпм прпјектпваоу сагледавају щири кпнтекст и екплпщке 
импликације пдлука у свим фазама прпјекта - пд кпнцепцијскпг рещеоа дп реализације.  
Студент ће имати разумеваое п: пптребама и тежоама кприсника пбјеката; утицајима пбјеката на живптну средину и 
премисама пдрживпг прпјектпваоа; прирпди прпфесипнализма и пбавезама и пдгпвпрнпстима архитеката према клијентима, 
кприсницима пбјеката, извпђашима грађевинских радпва, прпфесипналним сарадницима и щирем друщтву; мпгућем утицају 
прпјеката за изградоу на ппстпјеће и будуће заједнице; физишким пспбинама и карактеристикама грађевинских материјала, 
кпмппнената и системима, кап и утицајима пвих пдлука на живптну средину. 
Студент ће имати знаое п: принципима прпјектпваоа пптималних визуелних, термалних и акустишних амбијената; 
системима за ппстизаое кпмфпра пкплине према принципима пдрживпг развпја; 
Садржај предмета 
Тепријска настава 
У првпм сегменту студенти се уппзнају са дефиницијама, ппјмпвима и кпнцептима пдрживе, зелене, бипклиматске, енергетски 
ефикасне архитектуре, архитектуре птппрне на климатске и друщтвене прпмене. У другпм сегменту се разматрају тепријски мпдели, 
прпјектантске стратегије и савремене технплпгије развијени у складу са ппменутим кпнцептима.  
Интерактивна настава - Развпј и манифестације тепријских ппставки се сагледавају и анализирају крпз студије слушаја реализпваних 
пбјеката савремене архитектуре уз презентације и дискусије на шасу. 

Литература  
Pregledi održivosti i otpornosti građene sredine, S. Kosanovid, A. Fikfak i N. Novakovid (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. 
A Green Vitruvius, V. Brophy and J.O. Lewis, Earthscan 2011. 
Cradle to Cradle. Remaking the Way We Make Things, M. Braungart, W. McDonough, North Point Press 2002.  
A Life Cycle Approach to Buildings, H. Koning et al., Detail Green Books, 2010.  
Скрипта (дистрибуира се студентима тпкпм семестра) 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, интерактивни пблици наставе, радипнице, анкете, дискусије, презентације,итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит  

практишна настава 20 усмени испит  

кплпквијум-и  семинарски рад 50 

семинар-и 20   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми:  Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура 

Назив предмета: ЗЕЛЕНА АРХИТЕКТУРА 

Наставник / наставници: др Дущан М. Игоатпвић, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ предмета је уппзнаваое студената са кпнцептпм ”зелене архитектуре” кап тепријскпм, прпјектантскп-технплпщкпм 
приступу архитектпнскпм прпјектпваоу.  

Циљ предмета је сагледаваое пснпвнпг филпзпфскпг пквира зелене архитектуре у савременпм екплпщкпм и енергетскпм кпнтексту, 
разумеваое пснпвних пплазищта, генеративних фактпра, разлишитих мпдалитета и прпјектантскп технплпщких приступа и елемената 
кап и принципа верификације и сертификације перфпрманси. 

Исхпд предмета  

Развијаое критишкпг става пп питаоу пднпса архитектуре, енергије, технплпгије и материјализације архитектпнских пбјеката. 
Разумеваое релација савремене архитектуре и традиципналних ”искуствених” кпнцепата услпвљених прирпдним и друщтвенп 
екпнпмским утицајима.  

Сагледаваое и разумеваое пснпвних генеративних параметара архитектуре у складу са ставпвима зелене градое: лпкација, фпрма, 
структура, сегментираое, пмпташ, губици и дпбици енергије, манипулација сппљащоим и унутращоим утицајима, пасивни и активни 
принципи, верификација перфпрманси. 

Садржај предмета 

Ex katedra предаваоа: Пснпвни ппјмпви и разлишитпсти кпнцепата: Resilent_Environmental_Energy efficient_Green_Sustainable... 
Сагледаваое пднпса савремене архитектуре и традиције крпз аспекте климатских и материјалних фактпра пкружеоа, искустава 
традиције, друщтвенп екпнпмских и спцијалних релација 
Сагледаваое пснпвних генеративних фактпра зелене архитектуре, прирпдних и ствпрених. 
Уппзнаваое са пснпвним прпјектантски кпнцептима и принципима и технплпщким системима 
Питаое верификације квалитета и квантификације карактеристика, сертификаципни системи 

Литература  

Јпванпвић М., Пуцар М., Пајевић М., Бипклиматскп планираое и прпјектпваое – урбанистишки параметри, Завет, 1994. 
Пуцар М., Бипклиматска архитектура, ИАУС, 2006 
Wines, J., Schittich, C. (Ed.)., Solar Architecture: Strategies   Visions   Concepts. M nchen: Institut f r internationale Architektur- 
Dokumentation GmbH & Co. KG and Basel: Birkhäuser, 2003. 
Gauzin-M ller, D., Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts Technologies Examples. Basel: Birkhäuser, 2002. 
EU comission ' directorate General XVII for Energy - A Green Vitruvius – principles and practice of sustainable design, London, James and 
James, 2011. 
Wines, Ј. Green Architecture, Taschen 2000 . 
Herzog,  T. (ed.) Solar Energy in Architecture and Urban Planning, Prestel 1996.  
Shittich, C. (ed.) Solar architecture: Strategies, Visions, Concepts, Birkhauser 2003. 
Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици наставе:  / (студијски) истраживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваоа ex-cathedra, интерактивни пблици наставе, анализа слушајева, презентације, семинарски радпви 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена  Завршни испит   ппена 

активнпст у тпку предаваоа 10 писмени испит 60 

практишна настава  усмени испт  

кплпквијум-и 30   

семинар-и    

 

 

 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -01 

Наставник/наставници: мр Милан М. Вујпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 

Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 

Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -02 

Наставник/наставници: арх. Владимир М. Лпјаница, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -03 

Наставник/наставници: арх. Дејан Р. Миљкпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -04 

Наставник/наставници: арх. Бприслав А. Петрпвић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -05 

Наставник/наставници: арх. Иван В. Ращкпвић, редпвни прпфеспр  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -06 

Наставник/наставници: прпф. арх. Гпран Б. Впјвпдић, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -07 

Наставник/наставници: арх. Дејан Д. Милетић, ванредни прпфеспр  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -08 

Наставник/наставници: др Владимир Б. Миленкпвић, ванредни прпфеспр  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -09 

Наставник/наставници: др Ана З. Никезић, ванредни прпфеспр   

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -10 

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

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -11 

Наставник/наставници: др Грпздана С. Щищпвић, дпцент  

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -12 

Наставник/наставници: др Владимир М. Михајлпв, ванредни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима. 
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 0 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

  
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -13 

Наставник/наставници: арх. Ивица Љ. Никплић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима. 
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 0 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -14 

Наставник/наставници: др Милица П. Милпјевић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима. 
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: 0 

предаваоа: 0 вежбе: 0 други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -15 

Наставник/наставници:   др Јелена А. Иванпвић-Щекуларац, редпвни прпфеспр 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
ликпвних уметника примеоених уметнпсти Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНПВАОЕ _свеска 50. Бепград: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Лпјаница, В. (2019). Станпваое, тематске целине: Универзитет у Бепграду, Архитектпнски факултет. 
Miletid, D. (2017). Administrativni objekti: Razvoj i osnovni principi projektovanja. Beograd: Univerzitet u Beogradu - Arhitektonski fakultet. 

Брпј часпва  активне наставе Пстали шаспви: / 

предаваоа: / вежбе: / други пблици наставе:  6 (студијски) истраживашки рад:  3 

Метпде извпђеоа наставе 
Aнализе, задаци, дискусија, презентација, итд. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

кплпквијум 01 15 прпјектни елабпрат 50 

кплпквијум 02 15 усмена пдбрана 10 

присуствп и активнпст 10   

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -16 

Наставник/наставници:   др Љиљана С. Ђуканпвић, дпцент 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 

Литература  
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Бепград: Савез друщтава  архитеката Србије, Урбанистишки савез Србије и Удружеое 
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Студијски прпграм / студијски прпграми: Пснпвне акaдемске студије – Aрхитектура  

Назив предмета: СТУДИП 04 – СИНТЕЗА -17 

Наставник/наставници:  дпц. др Милан А. Радпјевић 

Статус предмета: избпрни 

Брпј ЕСПБ: 9 

Услпв: / 
Циљ предмета 
Задаци на предмету Студип 04 - Синтеза усмерени су ка изради идејних прпјеката кпмплекснијег прпграма и прпстпрне слпженпсти 
уз интегралну примену стешених знаоа са претхпдних студија. Акценат рада у студију је прпјектпваое рекпнструкције градскпг блпка, 
намеоенпг разлишитим типплпгијама и функцијама: пд ппслпваоа и станпваоа дп претећих, кпмплементарних, вищенаменских, 
садржаја (пбразпваое, култура, сппрт, тргпвина, услуге...). Задатак ће се ради у пквиру ментпрских студија са специфишним 
метпдплпщким приступпм свакпг пд наставника - рукпвпдилаца студија. Резултат тпг рада представљају студентски, урбанистишкп-
архитектпнски прпјекти кпји су разрађени пд кпнцептуалнпг, прекп прпграмскпг нивпа па све дп ситуаципнпг, сапбраћајнпг и 
регулаципнп-вплуметријскпг рещеоа са елементима функципналне разраде, материјализације и кпнструкције. 

Исхпд предмета  
Кпнашни резултат предмета је исказан крпз израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта кпји је пп свпм садржају, знашеоу и 
презентацији интернаципналнп преппзнатљив, кпмуникативан и јасан, а пп нашину израде индивидуалан и ппткрепљен шврстим 
прпјектантским ставпвима уз јаснп усмереое на развпј прпјектних задатака и прпактивних стратегија за заједнице и пне кпји живе 
унутар оих. 

Садржај предмета 
Тепријска настава 
Тепријски нивп прпјекта захтева пд студената истраживаое какп прпјектантских или прпграмских, такп и свих псталих (спциплпщких, 
истпријских, кпнтекстуалних...) пдредница кпје дефинищу градски блпк, уз ппкущај да се анализира и истакне специфишна веза са 
бпгатим и слпјевитим архитектпнским наслеђем у старпм градскпм језгру. Једна пд тема кпја се намеће је и рекпнструкција, пднпснп 
ревитализација старпг градскпг језгра и оегпва пренамена у пднпсу на савремене пптребе кприсника. Пптребнп је преиспитати и 
анализирати карактеристике архитектпнске, урбане, али и друщтвенп-спцијалне физипнпмије будућег градскпг блпка, крпз оегпву 
специфишну релацију са пкружеоем и кприсницима.  
Практишна настава  
Практишни деп прпјекта ппдразумева испитиваое прпстпрних, прпграмских и кпнцептуалних пптенцијала наведене лпкације и 
израду архитектпнскп-урбанистишкпг прпјекта маое урбане (ппслпвнп- стамбене) целине, градскпг блпка са кпмбинпваним 
стамбеним и ппслпвним функцијама.  
Прпјектни прпграм је базиран на кпмбинпваоу разлишитих типплпгија са прпјектантскпм прпверпм оихпвих савремених 
кпнцептуалних, кпнтекстуалних и мпделских варијација. Тежищте аналитишкпг рада у студију је у дпмену испитиваоа разлишитих 
прпстпрних и прпграмских архитектпнских, урбанистишких и технплпщких аспеката прпјекта и оихпвих кпрелација у нпвпм градскпм 
центру. У прпграмскпм смислу, псим ппслпвнп-стамбене функције, мпгуће је предвидети и низ кпмплементарних активнпсти кап щтп 
су: тргпвина, угпститељствп, рекреација, итд. 
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