
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
КОИГА ПРЕДМЕТА 

Мастер академске студије – Унутрашоа архитектура 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПБАВЕЗНИ ПРЕДМЕТИ 
 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА И ДИЗАЈН 

Наставник / наставници: прпф. др Владимир Ф. Макп 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је сагледаваое исупријскпг развпја савремене унууращое архиуекууре и дизајна пд ппследоих деценија девеунаесупг 
века дп данас. Крпз криуишкп размаураое знашајних идеја, ппјава, релација и прпцеса кпји владају у архиуекуури и дизајну 
примеоује се свепбухвауан присууп кпји дела архиуекууре и дизајна исуражује на дискурзиван нашин у кпнуексуу разлишиуих 
кулуурплпщких, друщувених, исупријских, екпнпмских, пплиуишких, религијских, наушних, филпзпфских, екплпщких и мнпгих других 
ууицаја савременпг дпба. 

Исхпд предмета  

Сууденуи суишу знаоа кпја предсуављају неппхпдну базу и пслпнац у разумеваоу и рещаваоу прпјекуануских и дизајнерских 
прпблема и задауака. Сууденуи се едукују крпз уппредне анализе урадиципналних и акууелних фенпмена, уз исураживаое оихпвих 
слишнпсуи и разлика, пукривајући слпженпсуи и прпуиврешнпсуи преухпдних времена и савременпг дпба мулуикулуурализма и 
глпбализације. 

Садржај предмета  

Тепријска наставa:  Крпз серију предаваоа приказују се знашајне уашке у развпју архиуекупнских и дизајнерских парадигми уз 
криуишкп размаураое оихпвпг узрпка, развпјнпг упка и ппследица. Велика наушна и уехнишкп-уехнплпщка пукрића, прпмене 
друщувених пднпса, пплиуишких сисуема, екпнпмских и уржищних услпва умнпгпме из кпрена меоају пснпве на кпјима се заснивају 
уеприје и праксе у унууращопј архиуекуури и дизајну. Кап једнп пд најзнашајнијих пплазищуа за разумеваое савремених уепријских 
принципа и пракси у унууращопј архиуекуури и дизајну размаура се мпдернисуишка идеја п јединсуву умеунпсуи, занауа и 
архиуекууре кпју је засуупала щкпла Баухаус. Ревплуципнарне баухауспвске идеје, мисли и праксе радикалнп су прпмениле кпнцепуе 
кпји су владали у унууращопј архиуекуури и дизајну, а оихпв пдјек и ууицај присууан је и данас. Предаваоа насупје да исуакну 
аналиуишки перспекуивизам, мисапну и семипуишку ппливаленунпсу савременпг уумашеоа архиуекууре и дизајна уз наглащаваое 
пувпренпг дијалпга између мпдернпг, ппсумпдернпг, глпбалисуишкпг уехницизма и неплибералисуишких вищезнашнпсуи у 
кпмплексним услпвима мулуикулуурализма двадесеу првпг века. 

Литература  

Kenet Frempton, Moderna arhitektura: kritička istorija (Beograd: Orion art, 2004). 
Charles Jencks, Nova paradigma u arhitekturi: jezik postmodernizma (Beograd: Orion Art, 2007). 
Banham, Reyner. Theory and Design in the First Machine Age (Cambridge: The MIT Press, 1980).  
Ulrich Conrads, Programi i manifesti arhitekture XX stoljeda (Zagreb: Biblioteka Psefizma, 1997). 
Glenn Parsons, The Philosophy of Design (Malden: Polity Press, 2019). 
Louis Weinthal, Toward a New Interior (Princton: Princton Architectural Press, 2011).  
Dizajn i kultura - Izbor tekstova, ur. Ješa Denegri (Beograd: SIC, 1985). 
Ирена И. Кулеуин Ћулафић, Свакпдневна есуеуика у архиуекуури и примеоеним умеунпсуима (Бепград: Збпрник SmartArt, 2019/20). 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди ex cathedra крпз уемауска предаваоа према насуавнпм плану и прпграму. У насуави се кприсуи велики брпј 
примера у виду power point презентација кпје ппдсуишу сууденуе да дискууују и да инуеракуивнп ушесувују у предаваоима. Тпкпм 
семесура предвиђена су два кплпквијума прпвере суешених знаоа, кап и редпвне кпнсулуације на кпјима се разрещавају пиуаоа у 
вези са градивпм и пплагаоем испиуа, инфпрмищу се суудeнуи п нашинима прикупљаоа лиуераууре, меупдплпгији исураживашкпг 
рада у библипуеци и архивама. Сууденуи фпрмулищу сппсувене исураживашке задауке ппвезујући суешена уепријска знаоа са 
прпјекуним задацима на предмеуу Суудип прпјекау у уекућем семесуру. Спрпведена исураживаоа сууденуи презенуују у пблику 
семинарскпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20  семинарски рад 70 

семинар-и    



 
 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: КУЛТУРА ДИЗАЈНА 

Наставник / наставници: прпф. др Мариела Цветић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ насуаве је да се сууденуи уппзнају са дизајнпм кап кулуурним фенпменпм, "дизајнпм у дпба кулууре", 
пднпсима: визуелне кулууре, мауеријалне кулууре и кулууре дизајна, кап и суудија дизајна. Такпђе, исуражује се пднпс 
дизајнера према другим академским дисциплинама: суудијама кулууре, анурппплпгији, мауеријалнпј кулуури, 
визуелнпј кулуури, пплиуишкпј екпнпмији. 

 

Исхпд предмета  

Знаое и разумеваое суаууса дизајна у савременпј кулуури кпје пмпгућује сампсуалнп преппзнаваое и анализу 
ппјединих слушајева. Развија кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрищу 
есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника. Суудену ће имауи знаое п: 1. кулуурнпј, 
друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама кпје су пд знашаја за прпјекупваое пбјекауа; 2. ууицају 
исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 3. примени пдгпварајућих уепријских 
кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и криуишки присууп. 
 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

1. увпднп предаваое, п предмеуу, п пбавезама 
2. п уеприји и исуприји дизајна 
3. прппаганда и дизајн 
4. рпдна и феминисуишка криуика дизајна, марксисуишка криуика дизајна 
5. суудије мпде и дизајн 
6. филм и дизајн 
7. рекламе и дизајн 
8. суудија слушаја 

Практична настава  

1. презенуација уексупва (1. кплпквијум) 
2. презенуација уексупва (1. кплпквијум) 
3. дискусије п избпру уеме 1 
4. дискусије п избпру уеме 1 
5. ппсеуа излпжи и дискусија 
6. разгпвпри п писаоу апсуракуа за изабрану уему (2. кплпквијум)  
7. разгпвпри п писаоу апсуракуа за изабрану уему (2. кплпквијум)  

Литература  

Đilo Dorfles, Uvod u dizajn–Jezik i istorija serijske proizvodnje, Svetovi, NoviSad, 1994 
Teorija i povijest dizajna.Kriička antologija, izbor i predgovor: Feđa Vukid, Sveučilište u Zagrebu Arhitektonski fakultet, Zagreb, 
2012 
Miško Šuvakovid, Pojmovnik suvremene umjetnosti, Horetzky, Zagreb, Ghent, 2005. 
Miško Šuvakovid, Konceptualna umetnost, Muzej Savremene umetnosti Vojvodine, Novi Sad, 200 
Цвеуић, Мариела, Das Unheimliche. Психпаналиуишке и кулууралне уеприје прпсупра, Припн ару и Архиуекупнски 
факулуеу, Бепград, 2011 
The Routledge Companion to Design Research, ed. by Paul Rodgers & Joyce Yee, London And New York, 2015 

Брпј часпва  активне наставе 3 Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 



Насуава се пдвија крпз ппшеуна предаваоа еx каухедра кпја прелазе у дискусије, анализе и дијалпге,  дпмаћи задаци, 
кплпквијуми, кпнсулуације, заједнишка ппсеуа излпжбама. Предвиђена је и прпјекција филмпва кпји пуварају дебауу п 
исураживанпм прпблему. Накпн индивидуалнпг рада сууденуи и насуавник заједнп анализирају радпве/уексупве. 
Заврщним радпм сууденуи сублимирају знаоа суешена на предаваоима. 
 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу / 

пракуишна насуава / усмени испу / 

кплпквијум-и 40 Презенуација мапе радпва 50 

семинар-и /   

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: КПНСТРУКЦИЈА И ЕНТЕРИЈЕР 

Наставник / наставници: прпф. др Ненад Д. Шекуларац 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ насуаве је уппзнаваое са разним уиппвима кпнсурукција; кпнсурукција и енуеријер – видна и скривена. Какп 
кпнсурукција ууише на прпјекуануску слпбпду. Рекпнсурукција и енуеријер. Мпгућнпсу инуервенција на ппсупјећпј 
кпнсурукцији у циљу дпбијаоа нпвих енуеријерских рещеоа. Нашин рещаваоа везе кпнсурукције и енуеријерске пблпге 
у зависнпсуи пд уипа кпнсурукције и врсуе пблпге. Циљ насуаве на пвпм предмеуу је уппзнаваое са елеменуима 
примарне кпнсурукције и какп пни ууишу на прпјекуанускп рещеое енуеријера. Крпз насуаву на пвпм предмеуу  суудену 
унапређује ппсупјеће и суише нпва знаоа из пблауи архиуекупнскпг инжеоерсува. Дпбијена знаоа на пвпм предмеуу 
пмпгућиће сууденуу успещнп савладаваое насуавнпг прпграма. 

Исхпд предмета  

Излпжена мауерија пмпгућава сууденуима да сагледају мпгућнпсуи кпје пружају нпсеће кпнсурукције у фпрмираоу 
најразлишиуијих архиуекупнских фпрми у прпцесу прпјекупваоа прпсупра. 

Сппспбнпсу ппвезиваоа и имплеменуације преухпднп суешених ппщуих и специфишних знаоа кап и вещуина у пбласуи 
прпјекупваоа архиуекупнских пбјекауа са ппсебним псврупм на пднпс кпнсурукције и енуеријера. 

Знаоа суешена крпз уепријску насуаву на пвпм предмеуу предсуављају мауерију неппхпдну за даљи успещан рад на  
масуер суудијама унууращое архиуекууре, а кпја пднпсе се на прпјекупваое нпвих али и рекпнсурукцију и 
мауеријализацију ппсупјећих архиуекупнскпг пбјекуа. 

Суудену развија вещуине кпмплекснпг, криуишкпг и раципналнпг присуупа прпјекупваоу и реализацији архиуекупнске 
идеје. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Ууицај примарне кпнсурукције на архиуекупнску фпрму. Мпгући прпблеми при рекпнсурукцији пбјекауа и даваое 
преппрука и смерница какп на правилан нашин рещиуи енуеријер впдећи рашуна п елеменуима кпнсурукције (пријему и 
пренпщеоу ппуерећеоа, савладаваоу великих расппна и мпгућнпсу и пгранишеоа фпрмираоа нпвих пувпра и 
прпщиреоа ппсупјећих на елеменуима кпнсурукције, мпгућнпсу уклаоаоа ппсупјећих елеменауа кпнсурукције). Ууицај 
енуеријерских рещеоа на кпнсурукцију пбјекуа какп ппсупјећих уакп и нпвих пбјекауа у фази прпјекупваоа.  

Практична настава / 

Литература  

 Ненад Шекуларац: Дрвени решеткасти нпсачи ‒ прпјектпваое, прпрачун и извпђеое крпвних кпнструкција, 
Универзиуеу у Бепграду - Архиуекупнски факулуеу; Бепград, 2017. гпдине; 

 Милпрад Димиуријевић, Суауишкп кпнсурукуивни прпблеми у защуиуи градиуељскпг наслеђа, Универзиуеуа у 
Бепграду Архиуекупнски факулуеу, Бепград, 1984. гпдине; 

 Иванпвић-Шекуларац Јелена, 2017., ДРВП У САВРЕМЕНПЈ АРХИТЕКТУРИ, Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у 
Бепграду, Бепград,  

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

Брпј часпва активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

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

Пцена знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 семинар 40 

кплпквијум-и 20 усмена пдбрана семинара 20 



 

 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: СТУДИП М01УА - СЕМИНАР  

Наставник / наставници: в.прпф. арх Игпр Ж. Рајкпвић (1), дпц. др Ивана М. Ракпоац 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуу ибезбеди фундус пснпвних знаоа у вези прпјекуануских и дизајнерских прпблема кпји се мпгу 
јављају у прпфесипналнпм пкружеоу. Предмеу предсуавља сууденуу слпжен пднпс знаоа и вещуина, мищљеоа и сувараоа, кпји је 
пресудан да би креауивне дисциплине псувариле акуивну улпгу у савременпм живпуу. Експерименуисаоем пднпспм уеприје и 
праксе у изушаваоу прпсупрних пиуаоа, гради се баланс између пракуишних и кпнцепууалних ушеоа, неппхпдан да би се идеја 
реализпвала крпз мауеријал архиуекууре и дизајна. 

 

Исхпд предмета  

Исхпд предмеуа је савладаваое специфишних уепријских знаоа и исураживашких ппсуупака из пбласуи кпје су у дирекунпј вези са 
прпфесипналнпм пракспм. 
 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Садржај предмеуа размаура слпжене пднпсе уела и прпсупра и пиуаоа перцепције уела и прпсупра пд знашаја за разумеваое 
архиуекупнскпг прпсупра и дизајна. Приказује се щирпк спекуар аспекауа у кпјима се пвај пднпс ппказује пд физишких и ергпнпмских, 
дп фенпменплпщких и егзисуенцијалних. Пбрађују се пгранишеоа и ппуенцијали људскпг уела у пднпсу на уппуребу и перцепцију 
прпсупра кап и суабилнпсуи оихпвих пднпса. Ппсебна пажоа ппсвећује се пиуаоима пднпса ппкреуа (уела) и прпсупра кап и услпва 
перцепције динамишких сисуема. 
 

Литература  

Vidler, Anthony. The Architectural Uncanny: Essays in the Modern Unhomely, The MIT Press, 1992 
Pallasmaa Juhani. The Eyes of the Skin: Architecture and the Senses, John Wiley&Sons, 2005 
Hill, Jonathan (ed. by). Occupying Architecture: Between the Architect and User, Routledge, 1998 
Grosz, Elizabeth. Architecture from the Outside: Essays on Virtual and Real Space, The MIT Press, 1995 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз предаваоа, инуеракуивну насуаву крпз јавне презенуације сууденауа, индивидуалне и јавне кпнсулуације, 
пракуишан рад и израду семесуралнпг рада.  
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 30 Завршни испит  ппена 70 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 70 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: УМЕТНИЧКИ ПРПЈЕКАТ-01 

Наставник / наставници: прпф. мр Бранкп Д. Павић (1), дпц. др ум. Иван Н. Шулетић 

Статус предмета: ПБАВЕЗАН 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да пружи увид у ппдрушје умеунпсуи и кулууре двпдимензипналнпг дизајна крпз изушаваое 
универзалних принципа пбликпваоа кап и развијаое сппзнајне, креауивне и уехнплпщке сппспбнпсуии сууденауа. 
Такпђе, циљ је да сууденуи крпз експеримену и исуаживаое уппуребпм савремених и класишних мауеријала и 
кпнцепција развију ауупрски израз у реализацији задауака и вещуину оегпвпг уепријскпг и криуишкпг уумашеоа. 

Исхпд предмета  

Суудену ће имауи знаое п: 
1. упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; 
2. креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 

 

Садржај предмета 

Насуава се пдвија крпз предаваоа, презенуације и дискусије са сууденуима на уеме кпје аналиуишки присуупају 
кљушним ппјмпвима и кпнцепцијама неппхпдним за рад и исураживаое мпгућнпсуи креираоа и примене прнаменуа у 
енуеријеру. 

 

Литература  

Кену Блумер, The Nature of Ornament, W.W.Norton, Оујпрк, Лпндпн, 2000 

Умеунпсу и визуелнп ппажаое, Рудплф Арнхајм, Универзиуеу умеунпсуи Бепград, 1987 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:  2 вежбе: / други пблици насуаве:  1 (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди крпз увпдна предаваоа и пракуишни рад (вежбе). 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 ппруфплип 50 

кплпквијум 1 20   

кплпквијум 2 20 ..........  

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ТЕПРИЈЕ П ПРПСТПРУ 

Наставник / наставници: дпц. др Милена С. Кпрдић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је сагледаваое кпнуексуа у кпјем насуају архиуекуура унууращоег прпсупра и дизајн крпз приказ 
уепријских дискурса кпји играју улпгу у оегпвпм фпрмираоу. Сууденуу се пвиме пмпгућава увид у ппзицију дисциплине 
у щирем друщувенпм кпнуексуу кап и каракуер међузависнпсуи знаоа уппщуе. 

 

Исхпд предмета  

Исхпд предмеуа је разумеваое савремених уепријских пдредница и оихпвпг ууицаја, пднпснп улпге у прпјекуанускпм 
ппсуупку. Пбпгаћиваоем мисапне пснпве прпщирују се мпгућнпсуи за  креауивнп ппнащаое у пднпсу на акууелне уеме 
савременпг архиуекупнскпг кпнуексуа унууращое архиуекууре и дизајна. Суудену фпрмира капациуеу криуишкпг 
мищљеоа п пракси дискурса кап и да криуишки вреднује сппсувене суавпве. 

 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Приказују се специфишнпсуи дисциплине унууращое архиуекууре и дизајна кап месуа пресека архиуекупнских, 
есуеуишких, филпзпфских и психплпщких уеприја. Теприје п прпсупру фпрмулищу се у пднпсу на оегпве брпјне и 
разнпврсне аспекуе, али непрегледнпсу и неухвауљивпсу праве прирпде прпсупра псуаје оегпв пснпвни ппуенцијал какп 
у пбласуи уеприје уакп и у пбласуи праксе. Недеуерминисанпсу уеприја п прпсупру (немпгућнпсу дефинисаоа) пувара 
суалнп исураживашкп ппље разрещеоа пиуаоа смисла крпз пднпс шпвека и прпсупра. 

Исураживаоем лиуераууре и паралелним прикупљаоем ппдауака п савременим архиуекупнским праксама, сууденуи се 
псппбљавају за уумашеое архиуекупнских прпјекауа у пднпсу на уеме кпјима се бави уеприја архиуекууре. Садржај 
насуаве је у вези са израдпм Масуер уезе у ппследоем семесуру Масуер академских суудија, а оен знашај се сасупји у 
упме щуп пмпгућава кандидауу да ппзиципнира сппсувену исураживашку уему у пднпсу на упкпве савремене 
архиуекупнске уеприје и праксе. 

Практична настава  

Литература  

Hays, Michael K. (2000). Architectural Theory Since 1968. Cambridge, Massachusetts: MIT  

Press. Taylor, Mark; Preston, Julieanna, ed. (2006). Intimus: Interior Design Theory Reader. England: Wiley-academy  

Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009 

Rice, Charles. The Emergence of the Interior: Architecture, Modernity, Domesticity. 

Borden, Rendell (ed): Intersections: Architectural Histories and Critical Theories, Routledge, 2000 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз предаваоа, презенуације и анализу кљушних уексупва п пдређеним уемама, дискусије п оима, 
сампсуални исураживашки рад сууденауа и презенуацију резулуауа исураживашкпг рада.  

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 70 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

  



Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ТЕПРИЈА ИНДУСТРИЈСКПГ ДИЗАЈНА 

Наставник / наставници: прпф. др Владимир Ф. Макп 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое и разумеваое кљушних уеприја двадесеупг века кпје су усппсуавиле и развиле индусуријски дизајн кап 
дисциплину. Тпкпм предаваоа сууденуи се уппзнају са инуеракуивним пднпсима кпји владају имеђу архиуекууре и индусуријскпг 
дизајна, кап и са релацијама између индусуријскпг дизајна и других пблика дизајна и примеоених умеунпсуи. 

Исхпд предмета  

Сууденуи суишу криуишка и есуеуишка знаоа п индусуријскпм дизајну и на уај нашин прпщирују свпја знаоа п архиуекуури, умеунпсуи, 
унууращопј архиуекуури, примеоеним умеунпсуима и другим пблицима дизајна. Крпз размаураоа специфишних примера и дела 
индусуријскпг дизајна сууденуи се едукују п међуппвезанпсуи архиуекууре и индусуријскпг дизајна кпји се размаурају у 
свепбухваунпм кпнуексуу екпнпмских, уехнишкп-уехнплпщких, друщувених, пплиуишких, кулуурплпщких, екплпщких и мнпгих других 
услпва. Насупји се да се криуишки и и есуеуски размпуре дела из разлишиуих пбласуи дизајна прауећи умеунишки и уепријски развпј 
архиуекупнских праваца, уенденција и идеја. Размаура се близак пднпс архиуекууре и индусуријскпг дизајна прауећи услпвне факупре 
развпја кап щуп су екпнпмски, уехнплпщки, друщувени, пплиуишки, кулуурплпщки и мнпги други. 

Садржај предмета 

Тепријска наставa:  На предаваоима излажу се и сагледавају инуеракуивни пднпси архиуекууре и индусуријскпг дизајна. Размаурају 
се услпви кпји су дпвели дп насуанка индусуријскпг дизајна пд дпба индусуријске ревплуције дп данас. Развија се сппспбнпсу 
разумеваоа фундаменуалних аспекауа развпја индусуријскпг дизајна, крпз криуишкп размаураое најзнашајнијих уеприја, идеја, 
праваца и дизајнера. На пвај нашин сууденуи се едукују да исуражују и пукривају кпмплексну прирпду индусуријскпг дизајна и пууем 
исураживаоа  кулуурних, спцијалних и есуеуишких аспекауа, биће у суаоу да фпрмирају сппсувене идеје, ппзиције и сисуеме 
вреднпваоа свпјих и ууђих прпизвпда, кап и да развију нпве присуупе у дизајнерскпм прпцесу кап креауивнпм шину. Предаваоа 
насупје да испиуају развпј индусуријскпг дизајна и дизајна уппщуе кпји су ускп ппвезани са развпјем архиуекууре и умеунпсуи јпщ пд 
индивидуалисуишкпг схвауаоа дизајна Вилијема Мприса и ппкреуа Arts and Crafts, зауим немашкпг Werkbund-а и Bauhaus-а кап суруја 
кпје су впдиле суандардизацији индусуријских прпизвпда, дп данас еминенуних дизајнера и дизајнерских кпрппрација кпје дизајн 
схвауају на унапређен и есуеуски кпмплексан нашин са суанпвищуа прилагпђенпсуи нпвим мауеријалима и уехникама уз ппщупваое 
кардиналних принципа функципналнпсуи, екпнпмишнпсуи, једнпсуавнпсуи пдрживпсуи, екплпщке исплауивпсуи и защуиуе живпуне 
пкплине и суанищуа. 

Литература  

Victor Margolin, Design Discourse: History, Theory, Criticism (Chicago and London: University of Chicago Press, 1989). 
Reyner Banham, Theory and Design in the First Machine Age (Cambridge: The MIT Press, 1980). 
Glenn Parsons, The Philosophy of Design (Cambridge: Polity Press, 2016). 
Nigel Cross, Design Thinking: Understanding how Designers Think and Work (Oxford and New York: Berg Publishers, 2011). 
Viktor Papanek, Dizajn za stvarni svijet (Split: "Marko Marulid", 1973). 
Guy Julier, The Thames & Hudson dictionary of design since 1900 (London: Thames & Hudson, 2004). 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди ex cathedra крпз уемауска предаваоа према насуавнпм плану и прпграму. У насуави се кприсуи велики брпј 
примера у виду power point презентација кпје ппдсуишу сууденуе да дискууују и да инуеракуивнп ушесувују у предаваоима. Тпкпм 
семесура предвиђена су два кплпквијума прпвере суешених знаоа, кап и редпвне кпнсулуације на кпјима се разрещавају пиуаоа у 
вези са градивпм и пплагаоем испиуа, инфпрмищу се суудeнуи п нашинима прикупљаоа лиуераууре, меупдплпгији исураживашкпг 
рада у библипуеци и архивама. Спрпведена исураживаоа сууденуи презенуују у пблику семинарскпг рада. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 семинарски рад 70 

семинар-и    

 

 
 
 



Студијски прпграм: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ПСВЕТЉЕОЕ У ЕНТЕРИЈЕРУ 

Наставник / наставници: прпф. др Лидија С. Ђпкић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ  

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Уппзнаваое са услпвима и принципима прпјекупваоа псвеуљеоа у енуеријеру. Анализирају се криуеријуми за 
прпјекупваое псвеуљеоа, крпз захуеве кприсника, функције, примеоенe мауеријалe, кап и физишкe пдликe прпсупра. 
Ууицаји на квалиуеу псвеуљеоа се сагледавају у пквиру ппщуе архиуекупнске кпнцепције.   
Разумеваое пснпвних ппјмпва неппхпдних за рад у пбласуи псвеуљеоа.  
 

Исхпд предмета  

Разумеваое ефекауа кпји се у енуеријеру мпгу ппсуићи псвеуљеоем. Сппспбнпсу дефинисаоа криуеријума кпји 
ппсуављају кприсници, мауеријали и прпсупр за кпји се уражи рещеое. Сппспбнпсу реализације жељених ефекауа. 

 

Садржај предмета 

Уппзнаваое са услпвима и принципима прпјекупваоа псвеуљеоа у енуеријеру. Анализирају се криуеријуми за 
прпјекупваое псвеуљеоа, крпз захуеве кприсника, функција, примеоених мауеријала, кап и физишких пдлика прпсупра. 
Ууицаји на квалиуеу псвеуљеоа се сагледавају у пквиру ппщуе архиуекупнске кпнцепције. Псппспбљаваое сууденауа за 
израду прпјекауа псвеуљеоа енуеријера. 
 

Литература  

Лидија Ђпкић: Псвеуљеое у архиуекуури – захуеви и смернице за прпјекупваое. Архиуекупнски факулуеу Универзиуеуа у 
Бепграду. Бепград, 2007. 
Derek Phillips: Lighting Modern Buildings. Architectural Press. Oxford, 2007. 
Christopher Cuttle: Lighting by Design. Architectural Press. Oxford, 2003. 
Мипмир Кпсуић: Впдиш крпз свеу уехнике псвеуљеоа. Minel-Schreder. Бепград, 2000. 
 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Предавања, презентације, обилазак репрезентативног ентеријера. 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум 50 прпјекау псвеуљеоа 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа Архитектура  

Назив предмета: СТУДИП М02УА - СЕМИНАР 

Наставник / наставници: в. прпф. арх  Милан А. Ђурић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуу пбезбеди фундус специфишних знаоа везаних за прпјекуануски прпблем кпји се 
пбрађује у суудију. Сврха предмеуа предсуавља развпј криуишкпг мищљеоа у пднпсу на слпженпсу прпцеса сувараоа, 
кпје је пресуднп да би креауивне дисциплине псувариле акуивну улпгу у савременпм живпуу. 

Исхпд предмета  

Сппспбнпсу да развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске 
аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника; Знаое п ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, 
друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре. 
 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Силабус предмеуа "Иденуиуеу и репрезенуација" са суанпвищуа нпвпг мауеријализма уепријски размаура ппјмпве: Свеу, 
сиууација и суаое сиууацуије, Дпгађај-Траг дпгађаја-Телп, Субјеку и субјекуивнпсу, презенуација и репрезенуација и 
савремени иденуиуеу. Фпкус пвпг размаураоа предсуавља уеприја дпгађаја Алена Бадијуа (Alain Badiou) и у вези с уим 
лпгика Свеуа архиуекууре. Сврха пвпг размаураоа пгледа се у разумеваоу архиуекупнскпг дела кап бића-пвде (being-
here) и оегпвпг месуа и улпге унууар кпнсуиууисаоа Субјекуа, уе пднпса презенуације и репрезенуације, пднпснп 
пасивнпг и генеришкпг иденуиуеуа.  

Практична настава  

На пракуишнпм нивпу семинар размаура месуп и улпгу ппјединца (пднпс пасивнпг и генеришкпг иденуиуеуа), пиуаое 
прпблема сингуларнпсуи (меуафпре лишних и кплекуивних исуприја сиууације), пиуаое лпгике ппјављиваоа разлишиуих 
елеменау из свеупва (лишни свеу, свеу прпфесије и сл.) у Свеуу архиуекууре, пиуаое кпнсуиууисаоа Субјекуа архиуекууре 
(меуафпре низпва дела), пиуаое репрезенуације (меуафпре укљшиваоа презенупванпг) и сл. 

Литература  

Badiou, A., & Hallward, P. (2002). Ethics: An essay on the understanding of evil. Verso. 

Badiou, Alain. Logics of worlds: Being and event II. Vol. 2. Bloomsbury Publishing, 2009. 

Badiou, Alain. Theory of the Subject. A&C Black, 2009. 

Bobid, A., Lazovid, Z., & Stevovid, V. (2014). Afirmacioni horizont: aktuelnost arhitekturalnog manifesta. U: Uticaj klimatskih 
promena na planiranje i projektovanje: smernice i preporuke (ur. Vladan Đokid & Zoran Lazovid). Univerzitet u Beogradu-
Arhitektonski fakultet, 32-48. 

Meillassoux, Q. (2010). After finitude: An essay on the necessity of contingency. Bloomsbury Pub. 

Tschumi, B. (1996). Architecture and disjunction. MIT press. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваое: криуишкп-пплемишкп излагаое; Вежбе: криуишкп-пплемишка дискусија 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 50 

Семинар 1 20   

Семинар 2 20   

    

 

 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: УМЕТНИЧКИ ПРПЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: прпф. мр Драган М. Јеленкпвић (1),  дпц.др ум. Иван Н. Шулетић 

Статус предмета: ПБАВЕЗАН 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа, Пблик, сурукуура, израз, је да се сууденуи уппзнају са фенпменима савремене ликпвне умеунпсуи кап и 
са прпблемауикпм пбјекауа кпји имају функципналну и нефункципналну уппуребу у пкружеоу 

Исхпд предмета  

Суудену ће имауи знаое п: 
1. упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; 
2. креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 

 

Садржај предмета 

Насуава се пдвија крпз предаваоа, презенуације и дискусије са сууденуима на уеме кпје аналиуишки присуупају 
кљушним ппјмпвима и кпнцепцијама неппхпдним за рад и исураживаое мпгућнпсуи креираоа и примене прнаменуа у 
енуеријеру. 

 

Литература  

Херберу Рид, Исуприја мпдерне скулпууре, Југпславија Бепград  

Лазар Трифунпвић, Пууеви и раскрщћа српске скулпууре, умеунпсу, бр.22, април-јун  

Лидија Мереник, Драган Јеленкпвић, Музеј савремене умеунпсуи Впјвпдине, 2008,  

Д.Јеленкпвић, Б.Павић, Д.Миљкпвић, Умеунпсу, архиуекуура, дизајн, Кулуурни ценуар Паншева, Архиуекупнски Факулуеу 
Универзиуеуа у Бепграду,2014, 

Кпсуа Бпгданпвић, Свесу п пблику II, Прпмеуеј, Нпви Сад, 1995 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:  2 вежбе:/ други пблици насуаве: 1 (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди крпз увпдна предаваоа и пракуишни рад (вежбе). 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 ппруфплип 50 

кплпквијум 1 20   

кплпквијум 2 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МЕТПДЕ ИСТРАЖИВАОА КРПЗ ДИЗАЈН 

Наставник / наставници: прпф. др Владимир Ф. Макп 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:/ 

Циљ предмета 

Циљ пвпга предмеуа је да упууи сууденуе ка развијаоу разумеваоа щуа исураживаое крпз дизајн јесуе и мпже биуи, 
защуп је знашајанп и щуа су ппследишни квалиуеуи пваквпга прпцеса. Крајоа сврха меупдплпгије исуаживаоа крпз 
дизајн јесуе да генерище сущуинскп знаое крпз кпје се прпизвпди врхунски дизајн. Пвај предмеу размаура сущуинске 
аспекуе цреауивнпг прпцеса дизајна кап јединсувене људске сппспбнпсуи. Креауивни прпцес се у упм смислу нужнп 
ппсмаура кап изузеунп слпженп делпваое. У кпликп прихвауамп суав да дизајн наглащава вреднпваое и презенуацију 
реалнпсуи у друщувенпм кпнуексуу, уада и супјимп на суанпвищуу да је дизајн средсувп исураживаоа и испиуиваоа. 

Исхпд предмета  

Предмеу пбезбеђује сущуинскп разумеваое разлишиуих аспекауа знаоа кпје меупдплпгија исураживаоа крпз дизајн 
мпже генерисауи у уепреускпм и пракуићнпм смислу. Крпз искусувп у делпваоу крпз брпјне мпдалиуеуе исураживаоа 
сууденуи изграђују и развијају инуелекууалне сппспбнпсуи кприщћеоа разлишиуих аспекауа сазнаоа у креауивнпм 
прпцесу. Такпђе, сууденуи уше какп да кприсуе квалиуауивне, паруиципацијске, креауивне и друщувенп акуивне 
исураживашке меупде, и на кпји нашин да укоушују искусувп и емпауију. На пвај нашин сууденуи развијају сппспбнпсуи да 
впде исураживаое и да примеоују суешена искусува у прпцесу свпг креауивнпг мищљеоа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепреуски деп предмеуа увпди сууденуе у разумеваое пиуаоа меупдплпгије исураживаоа крпз прпјекау кап 
еписуемиплпщке пбласуи, кап и нашина кприщћеоа лиуераууре у исураживашкпм ппсуупку. Пвим се запкружује 
разумеваое важнпсуи експлициунпг сазнаоа и мпже се назвауи исураживаоем п дизајну. 
Практична настава  

Крпз пракуишну насуаву заснпвану на експерименуалнпм присуупу, сууденуи уакпђе суишу сазнаоа, али крпз акуивнпсу 
заснпване на лишнпм креауивнпм прпцесу. Сисуемауишнп кприщћеое експерименуалних и инууиуивних меупда, пвај 
исураживашки мпдалиуеу синуеуизује елеменуе инууиуивнпг сазнаоа, кап нпвпг креауивнпг искусува. Крајои циљ пве 
фазе јесуе сагледаваое дизајна кап испиуиваоа друщувенп кулуурних пираоа, кап и презенуације суешенпг знаоа. 
Пвим се ппдвлаши лишни присууп свакпг сууденуа и развијаое вреднпснпг сисуема заснпванпг на лишнпм искусуву.  

Литература  

Design plus Research, Proceedings of the Politecnico di Milano conference 2000, ed. By Silvia Pizzocaro, Amilton Arruda, Dijon 
De Morales, Milano: Politecnico di Milano, 2000; Design and Society, The Proceedings of the Design and Society section of an 
international conference on design policy, ed. By Richard Langdon and Nigel Cross,London: Design Council, 1984; Cross Nigel, 
Noughton John, Watker David, Design method and scientific method, in: Design: Science: Method, ed. By Robin Jaques & James 
A. Powell, Proceedings of the 1980 Design Research Society Conference, Guildford: Westbury House, 1981; Archer Bruce, A 
view of the nature of Design Research, in: Design: Science: Method, ed. By Robin Jaques & James A. Powell, Proceedings of the 
1980 Design Research Society Conference, Guildford: Westbury House, 1981; Bunge Mario, Intuition and Science, Westport, 
Connecticut: Greenwood Press, 1962; Dewey John, Art as Experience, New York: G.P. Putnam’s Sons, 1980; Friedman Ken, 
Design, Science and Design Education, in Peter McGrory, The Challenge of Complexity, Helsinki: University of Art and Design 
Helsinki UIAH, 1997;Dosi Giovanni, The nature of the innovative process, in Dosi Giovanni et al. Technical Change and Economic 
Theory, London: Pinter Publishers, 1988;  

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе: Предаваоа и вежбе на кпнкреуним задацима 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 Презенуација прпјекуа  70 

семинар-и    

 



 

 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије унутрашоа архитектура 

Назив предмета: ИНПВАТИВНИ ДИЗАЈН 

Наставник / наставници: прпф. мр Драган М. Јеленкпвић (1), дпц. др ум. Иван Н. Шулетић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са инпвацијама у дизајну и у умеунпсуи шији је знашај ппуврђен у исупријскпм и 
уепријскпм смислу. 

Исхпд предмета  

Знаое п ликпвним уме унпсуима кап ууицајним за квалиуеу ар хиуекупнскпг пр пјекуа. 
Суудену ће имауи знаое п: 
1. упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; 
2. креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 
3. креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и 
репрезенуације. 

Садржај предмета 

Тепријска насуава  

На предмеуу се пдвијају предаваоа кпја пбухвауају анализе разнпрпдних инпвауивних рещеоа и ппеуика савремених 
дизајнера, умеуника и оихпвих дела.  

Пракуишна насуава: Вежбе  

Литература  

Jelenkovid D., Pavid B., Miljkovid D.: UAD 2015, K.C.Pančevo, Arhitektonski fakultet u Beogradu;  

Lockwood, T.: Design Thinkng:Integrating Innovation, Customer Experience, and Brand Value, Allworth Press; 2009.  

Verganti, R.: Design Driven Innovation:Changing the Rules of Competition by Radically Innovating What Things Mean, Harvard 
Business Press, 2009.  

Orr, David W.: The Nature of Design: Ecology,Culture, and Human Intention, Oxford University Press, USA, 2004. 

Арнхајм, Р.: Умеунпсу и визуелнп ппажаое, Бепград: Универзиуеу умеунпсуи, 1987. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се извпди крпз увпдна предаваоа и пракуишни рад (вежбе). 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 ппруфплип 50 

кплпквијум 1 20   

кплпквијум 2 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Студијски прпграм / студијски прпграми:  Мастер академске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: ПБЛПГЕ И ИСПУНЕ 

Наставник / наставници: в. прпф. др Душан М. Игоатпвић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је развијаое криуишке свесуи сууденауа према прпблемауици мауеријализације унууращоих прпсупра, пднпснп 
кпрелацији између уехнишкп-уехнплпщких елеменауа куће и заврщних пблпга у савременпм дизајнерскпм кпнуексуу.  

Сагледаваоем вищезнашних релација кпји пднпс примарне кпнсурукције, пдгпварајућих ппдкпнсурукција, уехнишких сисуема и 
пблпга имају на укупан дпживљај унууращоег прпсупра сууденуи суишу вещуине неппхпдне за адекваунп рещаваое пиуаоа пдабира 
и примене разлишиуих мауеријала и прпизвпда. 

Исхпд предмета  

Уппзнаваое и  разумеваое аспекауа и међупднпса кпји каракуерищу пиуаоа адеквауне мауеријализације унууращоих прпсупра. 

Разумеваое нашина и принципа ”дефинисаоа” унууращоег прпсупра са мауеријалнпг аспекуа, суепена оегпве деуерминисанпсуи кап 
и зависнпсуи пд укупне сурукууре (кпнсурукције) сампг пбјекуа.  

Сагледаваое разлишиуих присуупа и мпгућнпсуи сппја уехнплпщких аспекауа мауеријализације и визуелних реперкусија у складу са 
ппсуављеним уепреуским кпнцепуима пд ппупуне излпженпсуи дп негираоа. 

Разумеваое услпвљенпсу и слпженпсуи прпцеса мауеријализације имајући у виду изузеунп ппвећаое ппуребе за уехнплпщким 
сисуемима савремених архиуекупнских пбјекауа. 

Усвајаое принципа анализе и мпгуће примене најшещће кприщћених мауеријала (деривауа – визуелних репрезенауа) уз сагледаваое 
мпгућих плурализама присуупа кпји фпрмулищу мауеријализацију а самим уиме и дпживљај прпсупра. 

Садржај предмета 

Ex katedra предаваоа: Пснпвни ппјмпви и разлишиупсуи дефинисаоа релација пбјекау, кпнсурукција, ппдкпнсурукција, 
инфрасурукуурни и уехнишки сисуеми, пблпге. 
Фпрмулација мпгућег архиуекупнскпг израза кап пдгпвпр на функципналне, закпнске и уехнишкп уехнплпщке елеменуе прпјекуа. 
Хпмпгенпсу – хеуерпгенпсу, јединсувп шиуаоа пднпса сппља – унуура. 
Сувараое преппзнауљивпг језика – рещаваое пднпса суил-уехнплпгија-мауеријализација. 
Пднпс: мауеријал (есуеускп, мауеријалнп, уехнплпщкп) – ппдкпнсурукција – кпнсурукција 
Мпгуће уехнплпщке и сурукууралне инуерпреуације јединсувенпг дизајнерскпг израза. 

 

Литература  

Извпди са предаваоа и скрипуе (у елекурпнскпм пблику, дпсуупни на Мппdle плауфпрми) 

Leatherbarrow, D. Mostafavi, M. (2002) Surface Architecture, MIT Press, Cambridge, MA,  
Schittich, C. ed. (2002) Interior Spaces: Space, Light, Materials, Edition Detail, Birkhauser, Basel 
Schittich, C. ed (2008) Interior Surfaces and Materials: Aesthetics, Technology, Implementation, Birkhauser, Basel 
Hegger, M. Auch-Schwelk, V. Fuchs, M. Rosenkranz, T. (2006) Construction Materials Manual, Birkhauser, Basel 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

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

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена  Завршни испит   ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ТЕМАТСКП ИСТРАЖИВАОЕ УА 

Наставник / наставници: дпц. др Марија Р. Милинкпвић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ  

Брпј ЕСПБ: 2 ЕСПБ 

Услпв: / 

Циљ предмета 

У пквиру рада на пвпм предмеуу, сууденуи се уппзнају  присуупима, меупдама и уехникама исураживаоа у кпнуексуу 
рада на прпјекуима унууращое архиуекууре. Рад је усмерен на разумеваое, ревиуализацију и адапуацију ппсупјеће 
грађевинске сурукууре града и дппринпси щирем увиду сууденауа у специфишнпсуи прпјекупваоа и грађеоа у 
зауешеним, напущуеним или ексуремним пкружеоима. Рад на ппсуавци уемаускпг исураживаоа пмпгућава синуезу 
преухпднп суешених знаоа и вещуина прпјекупваоа унууращоег архиуекупнскпг прпсупра. Насуава је прганизпвана уакп 
да ппдсуакне аналиуишкп и криуишкп мищљеое и пбезбеди сазнаоа ппуребна за даљи рад на Масуер заврщнпм раду. 

Исхпд предмета  

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

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Крпз кпмбинацију предаваоа и инуеракуивне насуаве, сууденуи ппсуепенп фпрмирају заједнишку исураживашку 
плауфпрму и фпрмулищу ппјединашне исураживашке уеме. Предаваоа су усмерена на уппзнаваое са савременим 
меупдама исураживаоа, ппсебнп са меупдпм суудије слушаја и меупдама исураживаоа крпз прпјекупваое.  

Практична настава  

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

Литература  

Taylor, Mark, and Julieanna Preston. Intimus: Interior Design Theory Reader. London: Wiley-Academy, 2006. 

Deplazes, Andrea. Arhitektonske konstrukcije - od sirovine do građevine. Beograd: Građevinska knjiga, 2008. 

Page, Max. Why Preservation Matters. New Haven: Yale University Press. 2016. 

Schittich, Christian (ed). In-Detail. Interior Spaces: Space, Light, Materials. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2002. 

Schittich, Christian (ed). Building in Existing Fabric: Refirbishment, Extentions, New Designs. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 
2003. 

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

C3 (Seoul), no. 328, (2010): Urban Addition; C3 (Seoul) no. 353 (2013): Memory 

Detail, Bauwelt, arq: Architectural Research Quarterly 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

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

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 испитни елабпрат 70 

семинар-и    

 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: УМЕТНИЧКИ ПРПЈЕКАТ - 03 

Наставник / наставници: прпф. др ум. Милпрад Ј. Младенпвић 

Статус предмета: ПБАВЕЗАН 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се у пквиру инуердисциплинарних суудија псувари мпгућнпсу избпра предмеуа кап специфишнпг (реалисуишнпг) 
прпјекуанускпг или излпжбенпг прпизвпда из пбласуи архиуекууре и визуелних умеунпсуи. Садржајем предмеуа се изушава 
неппсредна инуеграција архиуекууре и разлишиуих умеунишких пракси визуелних умеунпсуи кпје саме пп себи мпгу биуи 
вищемедијске а унууар архиуекупнскпг прпсупра псуварују ппупуну синуезу и јединсувен инуердисциплинарни резулуау. Циљ 
предмеуа је да се сууденуи неппсреднп уппзнају са савременим нашинима и сурауегијама уакве инуеграције. У пквиру суудијскпг 
прпграма пснпвнп уежищуе исураживашкпг и прпјекуанускпг рада је на прпсупру унууращое архиуекууре.   

Исхпд предмета  

Суудену ће суећи знаое п: кулуурнпј, друщувенпј и инуелекууалнпј исуприји, уеприји и уехнплпгијама, са нагласкпм на прпјекуе 
синуезе визуелних умеунпсуи и архиуекууре кпји су пд знашаја за прпјекупваое пбјекауа, кап и п примени пдгпварајућих уепријских 
кпнцепауа, са нагласкпм на кпнцепуима синуезе визуелних умеунпсуи и архиуекууре, упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући 
прпмищљени и криуишки присууп.  
Суудену ће суећи знаое п: упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау, п креауивнпј 
примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру, креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу 
прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и репрезенуације. 
Суудену ће суећи сппспбнпсу да: припреми и предсуави прпјекуе пбјекауа разлишиуе размере, слпженпсуи и уипплпгије у 
разнпврсним кпнуексуима, кприсуећи медије (уехнике) визуелних умеунпсуи, а пдгпварајући на дауи задауак; 
Суудену ће суећи разумеваое п: нашину на кпји ће се пбјекуи инуеграције визуелних умеунпсуи и архиуекууре уклппиуи у свпје 
лпкалне кпнуексуе. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава се спрпвпди на бази презенуације, исураживаоа и прпмищљаоа уема и меупда у реализацији инуеграуивних 
прпјекауа у кпјима се на неппсредан нашин спајају праксе визуелних умеунпсуи и архиуекууре. Сууденуи се уппзнају са примерима 
инуеграције у савременим праксама пд непавангарди ХХ века дп данас и међуспбним и унакрсним ууицајима, п меупдама и 
кпнцепуима кпји пбухвауају праксе, кап и п нашинима на кпји се кпнцепуи и меупди у умеунпсуи и архиуекуури кприсуе кап важни за 
пбразпваое ппјединашних и аууенуишних прпфесипналних ппеуика.   

Практична настава  

У пквиру пракуишнпг рада сууденуи исуражују ппјединашне и групне мпгућнпсуи пбликпваоа јединсувенпг и аууенуишнпг 
инуердисциплинарнпг кпнцепуа кпји крпз вежбе аруикулищу у реалисуишан прпјекау или инсуалацију кпја уемауизује инуеграцију 
архиуекупнскпг кпнуексуа и инуервенција визуелних умеунпсуи. 

Литература  

Не ппсупји пбавезна лиуерауура. Лиуерауура ће биуи презенупвана сууденуима на нивпу групе и ппјединашнп у зависнпсуи пд 
кпнкреунпг прпцеса исураживаоа. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви:  

/ предаваоа: 2 вежбе:/ други пблици насуаве:  1 (суудијски) исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 
Насуава се реализује крпз предаваоа, вежбаоа, дискусије, исураживаоа и пракуишан рад.   
Резулуау рада на предмеуу уреба да буде прпјекау или реализација синуезне, вищемедијске архиуекупнске и визуелнп-умеунишке 
инуервенције кпја се припрема за кпнкреуан прпсупр и оегпв слпжени (фпрмални, есуеуски, спцијални и други) кпнуексу. Пд 
сууденауа се пшекује пвладаваое елеменуима инуеграције архиуекупнских и визуелних умеунишких пракси на пснпву прпмищљаоа и 
ууврђиваоа јединсувенпг кпнцепуа рада. 
Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 испиуни елабпрау 50 

пракуишна насуава / усмени испу / 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и /   



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: СТРУЧНА ПРАКСА 

Наставник / наставници: в.прпф. арх Игпр Ж. Рајкпвић 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 3 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ сурушне праксе је примена суешених знаоа и оихпва прпвера у пракси. Суицаое неппсредних пракуишних знаоа и 
искусуава у прпјекуним бирпима, у реализацији архиуекупнских пбјекауа, у јавним и другим инсуиууцијама или у 
прпцесу наушнп/умеунишкп исураживашкпг рада. 

Суицаое искусува у уимскпм раду у прпцесу архиуекупнскпг прпјекупвоа и реализације архиуекупнских пбјекауа 
унууращое архиуекууре и дизајна у архиуекупнскпм кпнуексуу. 

 

Исхпд предмета  

Суудену у упку пракуишнпг рада суише увид у израду архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке 
захуеве. Пп заврщеуку сурушне праксе пд сууденуа се пшекује сппспбнпсу неппсредне примене наушних, умеунишких, 
сурушних и уепријскаих знаоа и пракуишних ппсуупака; Разумеваое акууелне праксе архиуекупнскпг прпјекупваоа и 
дизајна у архиуекупнскпм кпнуексуу; Разумеваое друщувенп – екпнпмскпг пквира архиуекупнских инуервенција; 
Сппспбнпсу инуеграције суешених знаоа; Примена суешених вещуина; Сппспбнпсу уимскпг рада; Свесу п улпзи архиуекуе 
у савременпм друщуву; Разумеваое прпфесипналне еуике и кпдекса ппнащаоа. 
 

Садржај предмета 

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

 

Литература  

/ 

 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

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

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 50 Завршни испит  ппена 50 

дневник сурушне праксе 50 семинарски рад 50 

    

    

    

 

 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД – УА (предмет) 

Наставник / наставници: / 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: Пплпжени сви испити на Мастер академским студијама. Избпр ментпра за Мастер завршни рад услпвљен је 
избпрпм предмета Мастер теза и Мастер прпјекат. 

Циљ предмета 

Масуер заврщни рад предсуавља финални рад кпји се базира на исураживаоу и синуези суешених знаоа. Резулуау рада 
запкружује синуезни масуер суудип прпјекау у кпм суудену крпз сампсуални ангажман ппказује суепен савладаних 
знаоа и вещуина са Масуер суудијскпг прпграма. Циљ заврщнпг рада је фпрмираое елабпрауа идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа кпје пдгпвара на прпјекуануски задауак и кпнцепцију развијане и фпрмулисане крпз 
предмеуе Масуер уеза и Масуер прпјекау. 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз елабпрау идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа кпји уемауски и меупдплпщки прпизилази из елабпрауа Масуер уезе и Масуер прпјекуа 
(кпји приказују прпцес исураживаоа крпз прпјекау).  

Садржај предмета 

Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа (идејнпг рещеоа са елеменуима идејнпг прпјекуа) 
крпз кпји се суудену супшава са кпнвенцијама за кпмуникацију суруке на сппља - ка кприсницима прпизвпда знаоа и 
вещуина изушаване дисциплине. 

Масуер заврщни рад предсуавља финални кпрак на масуер суудијама кпји ппдразумева и јавну презенуацију 
целпкупнпг прпцеса кпју прауи вербална презенуација. Суепен савладаних вещуина и знаоа, сууденуи презенуују крпз 
елабпрау кпји се сасупји из графишких прилпга, мпдела заврщнпг прпјекуа и масуер свеске кпја пбухвауа ури јасне 
целине: 1) уезу; 2) исураживаое крпз прпјекау са аналиуишким и генеришким суудијама и пбразлпжеоем синуезнпг 
кпнцепуа и 3) заврщнпг прпјекуа. 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Сампсуални исураживашки рад. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  заврщни елабпрау 90 

пракуишна насуава  усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и    

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ЗАВРШНИ РАД – УА  

Наставник / наставници: / 

Статус предмета: ПБАВЕЗНИ 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжени сви испити на Мастер академским студијама. Избпр ментпра за Мастер завршни рад услпвљен је 
избпрпм предмета Мастер теза и Мастер прпјекат. 

Циљ предмета 

Масуер заврщни рад предсуавља финални рад кпји се базира на исураживаоу и синуези суешених знаоа. Резулуау рада 
запкружује синуезни масуер суудип прпјекау у кпм суудену крпз сампсуални ангажман ппказује суепен савладаних 
знаоа и вещуина са Масуер суудијскпг прпграма. Циљ заврщнпг рада је фпрмираое елабпрауа идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа кпје пдгпвара на прпјекуануски задауак и кпнцепцију развијане и фпрмулисане крпз 
предмеуе Масуер уеза и Масуер прпјекау. 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз елабпрау идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа кпји уемауски и меупдплпщки прпизилази из елабпрауа Масуер уезе и Масуер прпјекуа 
(кпји приказују прпцес исураживаоа крпз прпјекау).  

Садржај предмета 

Пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа (идејнпг рещеоа са елеменуима идејнпг прпјекуа) 
крпз кпји се суудену супшава са кпнвенцијама за кпмуникацију суруке на сппља - ка кприсницима прпизвпда знаоа и 
вещуина изушаване дисциплине. 

Масуер заврщни рад предсуавља финални кпрак на масуер суудијама кпји ппдразумева и јавну презенуацију 
целпкупнпг прпцеса кпју прауи вербална презенуација. Суепен савладаних вещуина и знаоа, сууденуи презенуују крпз 
елабпрау кпји се сасупји из графишких прилпга, мпдела заврщнпг прпјекуа и масуер свеске кпја пбухвауа ури јасне 
целине: 1) уезу; 2) исураживаое крпз прпјекау са аналиуишким и генеришким суудијама и пбразлпжеоем синуезнпг 
кпнцепуа и 3) заврщнпг прпјекуа. 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа / вежбе: / други пблици насуаве: 15 (суудијски) исураживашки рад: / 

Метпде извпђеоа наставе 

Сампсуални исураживашки рад. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  заврщни елабпрау 90 

пракуишна насуава  усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и  ..........  

семинар-и    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ИЗБПРНИ ПРЕДМЕТИ 

 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ППТЕЗИ АРХИТЕКТЕ 

Наставник / наставници: в.прпф. арх Игпр Ж. Рајкпвић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Развијаое креауивнпсуи и лауералнпг пднпса према прпјекуанускпм прпцесу. У пквиру насуаве испиуује се знашај 
цруежа у прпјекуанускпм прпцесу, пд кпнцепције дп реализације, какп кап суимуланса креауивнпг мищљеоа, уакп и 
уехнике креауивнпг изражаваоа у прпсупру. 

 

Исхпд предмета  

Стицање нових теоријских и практичних знања која шире спектар пројектантских вештина применљивих у савременој 

архитектонској пракси. 

 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Предаваоа на предмеуу базирају се на уеприји цруежа кап незапбилазне уехнике изражаваоа архиуекуе, али и оегпве 
улпге у креауивнпм прпцесу. Тепреуска насуава прпжеуа је пракуишним радпм кпји ппдразумева увпђеое 
слпбпдпрушнпг цруаоа у прпцес рада на задацима везаним за суудип.  

Практична настава  

Крпз низ задауака кпји се надпвезују на предаваоа, цруаое у склппу прпцеса на суудију суимулище инсуинкуивнп 
изражаваое идеја и дпживљаја у прпсупру, прауи и преиспиуује упк прпјекуа, ууише на фпрмираое сппсувенпг, 
преппзнауљивпг рукпписа архиуекуе и наппслеуку ппказује есенцију идеје и намере ауупра архиуекупнскпг дела. 

 

Литература  

Crowe, Norman and Laseau, Paul (1986). Visual Notes for Architects and Designers. New York: Wiley. 

Jones, Will (2011) Architects' Sketchbooks. London: Thames & Hudson. 

Lyndon, Donlyn and Moore, Charles (1994). Chambers for a Memory Place. Cambridge, MA: The MIT Press. 

Nerdinger, Winfried (2003). Dinner for Architects, A Collection of Napkin Sketches. New York: W. W. Norton & Company . 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Кпмбинпвани меупд, предаваоа, инуеракуивна дискусија и вежбе 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 скешбук 60 

пракуишна насуава    

кплпквијум-и 15+15 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа Архитектура  

Назив предмета: АРХИТЕКТПНСКП ДЕЛП 

Наставник / наставници: в. прпф. арх  Милан А. Ђурић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се сууденуу пбезбеди фундус специфишних уепријскп-филпзпфских знаоа везаних за прпцес 
сувараоа. Сврха предмеуа предсуавља развпј криуишкп-пплемишнпг мищљеоа у пднпсу на слпженпсу прпцеса сувараоа 
пресуднпг у псувариваоу акуивне улпге суварапца у Свеуу, пвде и сада. 

Исхпд предмета  

Сппспбнпсу да развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји инуегрище есуеуске 
аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника; Знаое п ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, 
друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре. 
 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Силабус предмеуа "Архиуекупнскп делп" са суанпвищуа спекулауивнпг мауеријализма уепријски размаура ппјмпве: Свеу, 
Сиууација, Дпгађај, Траг дпгађаја, Телп. Ппсебан фпкус исураживаоа се пднпси на разумеваое мауеријалисуишке 
уеприје Субјекуа Алена Бадијуа (Alain Badiou) и уп: Субјеку-прпцес, субјекуивизација, а у вези са прпцедурпм 
(прпупкплпм) Исуине у ппсуупку сувараоа. Са пнуплпщке уашке гледищуа архиуекупнскп делп се разуме кап биће-пвде у 
Свеуу. 

Практична настава  

На пракуишнпм нивпу, силабуспм је предвиђенп размаураое пиуаоа месуа и улпге прпмене, пднпснп Нпвпг у Свеуу 
архиуекууре, кап и пиуаое кпнсуиууисаоа Субјекуа архиуекууре (низ дела) а у кпнуексуу исуприје сиууације. Задауак 
сууденуа је да на пснпву криуишкп-пплемишнпг размаураоа преппзна са суанпвищуа пбјекуивне фенпменплпгије (низ) 
архиуекупнских дела (биће-пвде), пднпснп Траг Дпгађаја и Телп, уе оихпвпг дпвпђеоа у везу са кпнсуиууисаоем 
Субјекуа. 

Литература  

Badiou, A., & Feltham, O. (2007). Being and event. A&C Black. 

Badiou, Alain. Logics of worlds: Being and event II. Vol. 2. Bloomsbury Publishing, 2009. 

Badiou, Alain. Theory of the Subject. A&C Black, 2009. 

Badiou, Alain. The Subject of Art. "The Sympton", spring 2005. 

Badiju, Alen. Teorija subjekta. Novi Sad, Grupa za konceptualnu politiku & kuda.org, 2015. 

Badiju, Alen. Metafizika realne srede. Beograd, FMK, 2015. 

Badiju, Alen. Komunistička hipoteza. "Zlatna greda",  br. 115/116, str. 10-14, maj/jun 2011 

Meillassoux, Quentin. After finitude. Bloomsbury Pub., 2010. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Предаваое: криуишкп-пплемишкп излагаое; Вежбе: криуишкп-пплемишка дискусија 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 50 

Семинар 1 20   

Семинар 2 20   

    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: ФПТПГРАФИЈА И АРХИТЕКТУРА 

Наставник / наставници: прпф. др ум. Милпрад Ј. Младенпвић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да се у пквиру инуердисциплинарних масуер УАД суудија псувари мпгућнпсу избпра предмеуа у кпме 
се исуражују мпгућнпсуи уппуребе фпупграфскпг медија у пквиру реализације архиуекупнскпг кпнцепуа, прпјекуа и 
архиуекупнске реализације. Циљ предмеуа је да сууденуи изуше мпгућнпсу инуеграције фпупграфскпг и архиуекупнскпг 
медија не самп на нивпу фпупграфске презенуације архиуекууре већ и крпз уппуребу фпупграфије кап медија кпји мпже 
да биунп ууише на саму сурукууру и реализацију архиуекупнскпг прпсупра. 

Исхпд предмета  

Студент ће стећи знање о: културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама, са нагласком на медију 
фотографије, на начин у коме има значај за пројектовање објеката, као и о примени одговарајућих теоријских концепата, са 
нагласком на концептима у уметности фотографије, током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички приступ.  
Студент ће стећи знање о: томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности у медију фотографије утичу на 
архитектонски пројекат, креативној примени визуелних уметности фотографије и њиховом значају и утицају на архитектуру, 
креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и репрезентације. 
Студент ће стећи способност да: припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у 
разноврсним контекстима, користећи медиј (технике) фотографије, а одговарајући на дати задатак; 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава спрпвпди се на бази дпсадащоих искусуава у прпмищљаоу и реализацији инуеграуивних прпјекауа у 
кпјима се на неппсредан нашин спајају праксе фпупграфије и архиуекууре. 

Практична настава  

Суудије је пдвијају крпз исураживаоа нашина  на кпје се медиј фпупграфије кприсуи у разлишиуим пблицима прпцеса 
прпјекупваоа.У пквиру пракуишнпг рада сууденуи исуражују ппјединашне и групне мпгућнпсуи пбликпваоа јединсувенпг 
и аууенуишнпг инуердисциплинарнпг кпнцепуа кпји крпз вежбаоа аруикулищу у реалисуишан прпјекау, презенуацију, 
излпжбу или инсуалацију кпја уемауизује инуеграцију архиуекупнскпг кпнуексуа и фпуп-медијских инуервенција. 

Литература  

Не ппсупји пбавезна лиуерауура. Лиуерауура ће биуи презенупвана сууденуима на нивпу групе и ппјединашнп у 
зависнпсуи пд кпнкреунпг прпцеса исураживаоа. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: / 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се реализује крпз предаваоа, вежбаоа, дискусије, исураживаоа и пракуишан рад. 

Насуава се реализује крпз ппшеуна и увпдна предаваоа кпја ппсуављају пквир кпји пмпгућавају савремене сурауегије 
рада у пбласуи синуезе фпупграфије и архиуекууре кап и пквир прпјекуануске реализације пдређенпг усвпјенпг 
кпнцепуа. Ппсуупнп се, упкпм семесура уежищуе рада ппвећава ка кпнципираоу и прпјекуанускпј реализацији. У пквиру 
прпграма дефинище се пгледнп ппдрушје на кпме је мпгућ бправак групе и рад на заједнишкпм прпјекуу за реализацију 
у кпнкреуним услпвима. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 испиуни елабпрау 50 

пракуишна насуава / усмени испиу / 

кплпквијум-и 40 ..........  

семинар-и /   

 

 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: СТРАТЕГИЈА ДИЗАЈНА 

Наставник / наставници: дпц. др Милена С. Кпрдић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Исуражује се прпщиренп ппље прпјекупваоа енуеријера и оегпвп преклапаое са дизајнпм (у архиуекупнскпм 
кпнуексуу) уакп щуп се сууденуима предсуављају друщувени, пплиуишки, екпнпмски, екплпщки и урбанисуишки прпцеси 
кпји ууишу на фпрмираое дизајнерских парадигми 20. упг и 21.века.  Меупде прпјекупваоа унууращоег прпсупра 
развијане у архиуекупнскпм суудију задржавају се и примеоују у нпвпм кпнуексуу – кпнуексуу прпсупрне инсуалације. У 
пвпм кпнуексуу преиспиуују се и рещавају исуи прпјекуануски прпблеми пд сврхе, прекп функципналнпсуи, 
кпнсурукуивне лпгике и есуеуике дп мпгућег знашаја друщувене улпге прпјекупванпг дизајна. Пснпвни циљ насуаве је 
развијаое специфишних прпјекуануских сурауегија за унапређеое квалиуеуа дизајна крпз ппсуупке архиуекупнскпг 
прпјекупваоа на реалнпм задауку.   

Исхпд предмета  

Насуава пбухвауа суицаое  знаоа п прпщиренпм ппљу прпјекупваоа енуеријера, у пвпм слушају кпнуексууализпванпм 
на примеру прпсупрних инсуалација, кпје шине друщувенп-екпнпмски, уехнплпщки и екплпщки услпвни факупри. Са 
друге суране, сууденуи се уппзнају и уше да пдгпвпре на пгранишеоа и каракуерисуике рада у кпнкреунпм прпсупру, на 
кпнкреунпм задауку. Присуупајући исупвременп са суране прпјекуануске идеје и пгранишеоа реализације у кпнкреуним 
услпвима сууденуи крпз групни рад реагују на кпнкреуни задауи прпсупрни кпнуексу псмищљавајући заједнишку 
прпсупрну инсуалацију. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Први деп насуаве ппсвећен је уппзнаваоу са спекурпм релевануних уеприја архиуекууре и дизајна и анализа сурауегија 
засуупљених у савременим дизајнерским праксама крпз предаваоа, дискусије и суудије слушаја. Тпкпм сампсуалних 
суудија слушаја суудену се уемељнп уппзнаје са физишким свпјсувима пдабранпг примера, деуаљнп анализирајући идеје 
и сурауегије примеоене у оегпвпј кпнцепууализацији и реализацији.  

Практична настава  

Накпн усппсуављаоа лпгишких веза између идеја, прпјекуануских ппсуупака и  каракуерисуика прпушаванпг примера, 
суудену исуражује мпгућнпсуи примене пваквих ппсуупака у пквиру рада на задауку, првп сампсуалнп, а зауим и кап 
шлан уима. 

Литература  

Nigel Cross: Design Thinking: Understanding How Designers Think and Work, Berg, 2011 

Hill, Jonathan. Аctions of Architecture: Architects and Creative Users, Routledge, 2003 

Jones, John Chris. Design Methods, second edition, John Wiley & Sons, 1999  

Foster, Hal. Dizajn i zločin (i druge polemike), VBZ, Zagreb, 2006 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Дискусипна предаваоа крпз кпја се уумаши и увежбава ппсуупак фпрмулисаоа сурауегије дизајна, сампсуални 
исуаживашки рад и презенуације резулуауа исураживаоа. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: СТУДИП М01УА - ПРПЈЕКАТ - 01 

Наставник / наставници: в.прпф. арх. Игпр Ж. Рајкпвић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Масуер академских суудија Унууращое архиуекууре прјенуисан је на исураживаое прпсупрних услпва кпје пдређују 
нашин на кпји дпживљавамп сппсувенп пкружеое. Фпкус насуаве је фпрмираое креауивнпг, радпзналпг и ауупнпмнпг архиуекуе-
дизајнера. Ппсебан инуерес је пукриваое мпгућнпсуи дисциплине кпја се пракуикује и развијаое индивидуалних ппуенцијала 
сууденуа. 

 

Исхпд предмета  

Пснпва насуаве предсуавља баланс између пракуишних и кпнцепууалних ушеоа, где се апсуракунп мищљеое уграђује у прагмауишне 
вещуине кпје се сусрећу у пракси. Каракуер насуаве пгледа се у меупди ушеоа крпз рад, где се фпкус ппсуавља на јасан индивидуални 
суав и ппсебнпсу лишнпг иденуиуеуа. Тиме се пбезбеђују кљушне кпмпеуенције архиуекуе-дизајнера из перспекуиве прпфесипналнпг 
кпнуексуа. 
Разнпврснпщћу уема кпје се пбрађују у суудију, прганизпваних уакп да се савлада разнпликпсу пбласуи кпје прпјекупваое пбухвауа, 
уједиоују се виспки нивпи уехнишке сурушнпсуи са кпмплекснпм инуелекууалнпм свещћу у аумпсфери живе академске дебауе. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други пблици наставе, Студијски истраживачки рад 

Прпграм задаука у суудију пбухвауа два маоа увпдна прпјекуа кпји увпде сууденуе у кпмплекснпсу кпју ппјавнпсу унууращое 
архиуекууре нпси спбпм. Други, већи и кпмплекснији задауак предсуавља рад на прпјекуу кпји синуеуище знаоа усвпјена крпз 
дпсадащоу насуаву, пувара нпва пиуаоа, пхрабрује радпзналпсу и сампсуалнпсу у прпјекупваоу, ппдсуише непшекивани визије и 
резулуауе кпји ће ушиниуи да „немпгуће ппсуане мпгуће“. 
Насуава у суудију кприсуи се експерименуисаоем уепријпм и пракспм у изушаваоу прпсупрних пиуаоа, где се увпђеоем већег брпја 
сеупва вреднпсуи, савладава слпженпсу прпјекуануских сурауегија. Исуражују се средсува упшаваоа, исураживаоа и фабрикације у 
пбласуи прпјекупваоа и дизајна крпз разлишиуе медије, пд суауишних дп динамишких, кпји кпрелирају са акууелним прирпдним 
прпцесима и везама субјекуа и пбјекуа. Масуер Суудип прпјекау 01 ппсуавља уему у кпју је уграђен кпнуексу (лпкација) где се 
исуражују ппјмпви присусува, пдсусува и уемппралнпсуи (урајаоа и прплазнпсуи), кап и пиуаое биунпсуи пкплине кпја неминпвнп 
ууише на прпјекау кпји се реализује.   
 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:  2 вежбе: / други пблици насуаве:  7 (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз рад у суудију, презенуације и дискусије, анализе слушајева, исураживаое нпвих уехника прпјекупваоа и 
инуеракуивних меупда презенупваоа.  
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу 10  

кплпквијум-и 30 испиуни елабпрау 50 

семинар-и    

 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: СТУДИП  М01УА - ПРПЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: дпц. др Ивана М. Ракпоац 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Масуер академских суудија Унууращое архиуекууре прјенуисан је на исураживаое прпсупрних услпва кпје пдређују 
нашин на кпји дпживљавамп сппсувенп пкружеое. Фпкус насуаве је фпрмираое креауивнпг, радпзналпг и ауупнпмнпг архиуекуе-
дизајнера. Ппсебан инуерес је пукриваое мпгућнпсуи дисциплине кпја се пракуикује и развијаое индивидуалних ппуенцијала 
сууденуа. 

 

Исхпд предмета  

Пснпва насуаве предсуавља баланс између пракуишних и кпнцепууалних ушеоа, где се апсуракунп мищљеое уграђује у прагмауишне 
вещуине кпје се сусрећу у пракси. Каракуер насуаве пгледа се у меупди ушеоа крпз рад, где се фпкус ппсуавља на јасан индивидуални 
суав и ппсебнпсу лишнпг иденуиуеуа. Тиме се пбезбеђују кљушне кпмпеуенције архиуекуе-дизајнера из перспекуиве прпфесипналнпг 
кпнуексуа. 
Разнпврснпщћу уема кпје се пбрађују у суудију, прганизпваних уакп да се савлада разнпликпсу пбласуи кпје прпјекупваое пбухвауа, 
уједиоују се виспки нивпи уехнишке сурушнпсуи са кпмплекснпм инуелекууалнпм свещћу у аумпсфери живе академске дебауе. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други пблици наставе, Студијски истраживачки рад 

Прпграм задаука у суудију пбухвауа два маоа увпдна прпјекуа кпји увпде сууденуе у кпмплекснпсу кпју ппјавнпсу унууращое 
архиуекууре нпси спбпм. Други, већи и кпмплекснији задауак предсуавља рад на прпјекуу кпји синуеуище знаоа усвпјена крпз 
дпсадащоу насуаву, пувара нпва пиуаоа, пхрабрује радпзналпсу и сампсуалнпсу у прпјекупваоу, ппдсуише непшекивани визије и 
резулуауе кпји ће ушиниуи да „немпгуће ппсуане мпгуће“. 
Насуава у суудију кприсуи се експерименуисаоем уепријпм и пракспм у изушаваоу прпсупрних пиуаоа, где се увпђеоем већег брпја 
сеупва вреднпсуи, савладава слпженпсу прпјекуануских сурауегија. Исуражују се средсува упшаваоа, исураживаоа и фабрикације у 
пбласуи прпјекупваоа и дизајна крпз разлишиуе медије, пд суауишних дп динамишких, кпји кпрелирају са акууелним прирпдним 
прпцесима и везама субјекуа и пбјекуа. Масуер Суудип прпјекау 01 ппсуавља уему у кпју је уграђен кпнуексу (лпкација) где се 
исуражују ппјмпви присусува, пдсусува и уемппралнпсуи (урајаоа и прплазнпсуи), кап и пиуаое биунпсуи пкплине кпја неминпвнп 
ууише на прпјекау кпји се реализује.   
 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици насуаве:  7 (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз рад у суудију, презенуације и дискусије, анализе слушајева, исураживаое нпвих уехника прпјекупваоа и 
инуеракуивних меупда презенупваоа.  
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу 10  

кплпквијум-и 30 испиуни елабпрау 50 

семинар-и    

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ИЗЛАГАОЕ 

Наставник / наставници: дпц. др Павле Д. Стаменпвић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:  

Циљ предмета 

Циљ курса је уппзнаваое сууденауа са кпмплексним прпцеспм прпдукције и ппсупрпдукције излагаоа крпз разнпврсне 
нашине кпмуникације излпжених инфпрмација и публике; Циљ предмеуа уемељи се на ууврђиваоу кпнцепууалних, 
уепријских ппсуавки, а ппупм развпју пракуишних вещуина из пбласуи архиуекууре излагаоа- архиуекууре излпжбе: пд 
прпграмске ппсуавке, уемауизације и развпја кпнцепуа дп разраде и реализације. 

Исхпд предмета  

Примарни исхпди насуаве на предмеуу пгледају се у развпју сппспбнпсуи за пракуишну примену суешенпг знаоа из 
пбласуи архиуекууре излагаоа- архиуекууре излпжбе – пд прпграмске ппсуавке, уемауизације и развпја кпнцепуа дп 
разраде и реализације. 

Даље, суудену суише: 1) сппспбнпсу да развије кпнцепууални и криуишки присууп према архиуекупнским прпјекуима кпји 
инуегрище есуеуске аспекуе пбјекуа и уехнишке захуеве изградое и ппуреба кприсника; 2) Адекваунп знаое исуприје и 
уеприје архиуекууре и српдних умеунпсуи, уехнплпгија и друщувених наука; 3) 3наое п ликпвним умеунпсуима кап 
ууицајним за квалиуеу архиуекупнскпг прпјекуа. 

Садржај предмета 

Тепријска настава: Анализпм искусуава фпрмалних и нефпрмалних архиуекупнских, умеунишких пракси, у складу са 
уемауским пквирпм предмеуа, пбрађиваће се уепријске ппсуавке, уеме и кпнцепуи, а ппупм прпдукције и реализације 
кпје се пднпсе на архиуекууру излагаоа – архиуекууру излпжбе. Такпђе, уема курса пувара пиуаоа архиуекупнскпг 
умеунишкпг (прпсупрнпг) делпваоа. 

Практична настава:  

Уппредп са исураживашким радпм, серијама разгпвпра и крауким пракуишним радипницама са разлишиуим ушесницима 
у излагашкпм прпцесу (гпсуи предаваши), сууденуи ће индивидуалним уепријским и пракуишним радпм и 
инуереспваоима сампсуалнп ууицауи и усмеравауи прпграм, ппље и нашин делпваоа. 

Литература  

Arhitektura izložbe: kako izložiti posmatrača publici?, urednik: Marko Todorovid et al.; prevod: Damir Arsenijevid.(Beograd: 
Poligon, 2009) 

Currating Architecture, AArchitecture 17 / Spring 2012, London: Architectural Association, 2012. 

Nicholas Bourriaud, Relational Aesthetics, Paris: Le Press du Reel, 1998. 

Aranda, B. Lasch, C. TOOLING, NY: Princeton Architectural Press, 2006. 

George, Adrian. The Curator's Handbook, London: Thames & Hudson, 2015. 

Dikovitskaya, M. Visual Culture: The Study of the Visual after the Cultural Turn, Cambridge: The MIT Press, 2005. 

A Time and Place. Cristian Moeller Media Architecture 1991-2003, Baden:Lars Muller Pub., 2004. 

Čumi, Bernard: Arhitektura i disjunkcija. Zagreb: AGM, 2004. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Уппредна анализа извпра, суудија слушаја, криуишка анализа уексуа, дискусија, пракуишни прпјекуануски рад 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 20 Испиуни елабпрау- семинарски рад 40 

пракуишна насуава  усмени испиу 10 

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и    



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: ФЕНПМЕН БПЈЕ У АРХИТЕКТПНСКПМ ПРПСТПРУ 

Наставник / наставници: в. прпф. др Драгана М. Васиљевић Тпмић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

У пквиру насуаве испиуује се пднпс бпје , кприсника, , прпсупра, кап и  уппуреба бпје кап средсувп кпмуникације и 
инфпрмације 

Развијаое сппспбнпсуи за сисуемауизацију меупдплпщкпг знаоа и разумеваое нашина мищљеоа и сппспбнпсуи пних 
на кпје се уепријскп- прјекуануски  меупд  едукације пднпси. Циљ је да се кандидауи псппспбе да кпнцепцијски, 
уемауски и меупдски ускладе нивп насуаве са прирпдпм архиуекупнскпг прпјекупваоа. Тежищуе је на уексууалнпм 
уумашеоу садржаја и раду на оегпвпј фпрмулацији крпз градивп уемауизпваних насуавних јединица. 

Исхпд предмета  
ууицају исуприје и уеприје на прпсупрне, друщувене и уехнплпщке аспекуе архиуекууре; 
1. упме какп уеприја, пракса и уехнплпгије ликпвних умеунпсуи ууишу на архиуекупнски прпјекау; 
2. креауивнпј примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру; 
3. креауивнпј примени слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације 
ирепрезенуације 

Садржај предмета 

Адекваунп знаое уерприје бпје, уеприје архиуекууре и српдних умеунпсуи, уехнплпгија и друщувених наука,.Знаое п 
ликпвним умеунпсуима , примеоеним умеунпсуима, кап ууицајним за квалиуеу архиуекупнскпг прпјекуа, креауивнпј 
примени визуелних умеунпсуи и оихпвпм знашају и ууицају на архиуекууру, креауивнпј примени слишних радпва у 
прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу оихпве кпнцепууализације и репрезенуације.Разумеваое пднпса између 
шпвека и пбјекуа и између пбјекауа и оихпвпг пкружеоа, и ппуребе да се пбјекау и прпсупри између пднпсе према 
људским ппуребама и мери уппуребпм бпје,. 
Креаиранје иденуиуеуа  прпсупра, и разумеваое кплприсуишких приприуеуа и кплприсуишке кулууре.  
КПНЦЕПТ разумеваое слпжене сурукууре ппсуављене уеме 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА кпмплекснпсу садржаја приказанпг крпт пднпс, шпвек бпја, пкружеое бпја, прпсупр  бпја 

Литература  

Heidegger M.: Basic Writtings, 2nd edn, New York, D.F. Krell, Harper Collins, 1993. 
Vasiljevid Tomid, D.: Kultura boje u gradu: Identitet i transformacija, Univerzitet u 
Beogradu, Arhitektonski fakultet, 2007. 
Pallasmaa J. The eyes of the skin: Architecture and the Senses. Wiley-Academy. Great Britain, 2005. 
Diskurzivna analiza. Beograd: Orion Šuvakovid, M. 2010 
Longstreth, R., (ed.). Cultural Landscapes. Balancing nature and heritage in preservation practice. University of Minesota Press: 
Minneapolis and London, 2008.  
Bordage, Fazette, ed.The factories: Coversions for Urban Culture. Basel, Berlin, Boston: Birkhauser 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Настава се одвија кроз рад у студију, презентације и дискусије, анализе случајева, истраживање нових техника пројектовања и 

интерактивних метода презентовања. 
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 30 

пракуишна насуава 20 усмени испу 30 

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: ДИЗАЈН И ПРПФЕСИПНАЛНИ КПНТЕКСТ 

Наставник / наставници: дпц. др Ивана М. Ракпоац 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Предмеу дефинище везу архиуекууре унууращоег прпсупра и кпнуексуа у кпме пна насуаје. Пбјащоеоем уе везе, 
усппсуавља се правилан пднпс према дизајну кап прпцесу сувараоа кпји за циљ има разрещеое кпнуексупм  
ппсуављених прпблема. 

Исхпд предмета  

Суицаое нпвих уепреуских и пракуишних знаоа кпја щире спекуар прпјекуануских вещуина применљивих у савременпј 
архиуекупнскпј пракси. 
 

Садржај предмета 

Тепријска насуава: 

Дефинище се уппуребна вреднпсу кпнуексупм услпвљенпг дизајна. Крпз серију предаваоа пувара се пиуаое кпликп су 
дизајн кап суваралашки прпцес и архиуекупнкска ликпвнпсу услпвљени кпнуексупм, а кпликп су слпбпдни у свпјпј 
изражајнпсуи. Кпнуексу се ппсмаура крпз исупријски, друщувени, екпнпмски и спцијални аспеку, дпк се уппуребна  
вреднпсу ''дизајниранпг'' испиуује са психплпщкпг и физишкпг аспекуа. 
 

Пракуишна насуава: 

Вежбе, Други пблици насуаве, Суудијски исураживашки рад 

 

Литература  

Antropološke mere i enterijer: Zbirka preporuka za standarde u projektovanju / Julius Panero, Martin Zelnik. - Beograd : IRO 
Građevinska knjiga, 1987. 
Intimus : interior design theory reader / Edited by Mark Taylor and Julieanna Preston . - Chichester : Wiley-Academy, 2006. 
Curiosity : 30 designs for products and interiors / Written by Carolien van Tilburg. - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser ; 
Amsterdam : Frame Publishers, 2002. 
Interior spaces : space, light, materials / Christian Schittich (ed.). - Munchen : Edition Detail ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhauser, 
2002. 
Важећи закпнски акуи за пбласу архиуекупнскпг прпјекупваоа 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су предаваоа, инуеракуивни пблици насуаве, анализа 
слушајева, исураживашки прпјекау, презенуације, есеј, семинарски рад. 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе Ппена 50 Завршни испит  Ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 + 20 елабпрау 50 

семинар-и    

 

 

 

 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ГРАФИЧКЕ МАТРИЦЕ 

Наставник / наставници: дпц. Владимир М. Парежанин 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: /  

Циљ предмета 

Курс има за циљ размаураое пдабраних прпблемских пракуишних и уепреуских пквира, на кпјима уреба ппказауи разумеваое, 
адапуацију, урансфпрмацију и примену прпцеса кпнуексууалне уппуребе генеришких графишких пбразаца, маурица, у архиуекупнскпм 
дизајн прпцесу. Циљ је ппказауи дирекуну примену аруикулисане и дисциплинпване графишке фпрме у прпцесу криуишкпг креауивнпг 
мищљеоа. 

Исхпд предмета  

Исхпдима курса се мпже смаурауи вещуина исураживаоа крпз генерисане графишке пбрасце, развпј и сисуемауизација суешених 
уепријских и пракуишних сазнаоа и имплеменеуација у надградоу криуишкпг мищљеоа и криуишке праксе. Знашајан је исхпд и 
фпрмираое ппврауне криуишке рууине превпђеоа, разумеваоа и уумашеоа дизајн прпцеса у архиуекуури крпз графишки и 
кпмуникацијски аспеку. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

- Графишки гепмеуријски и графишки прирпдни пбрасци 
- Мреже, маурице, низпви, ланци, мпдули 
- Мпдуларнпсу прпсупг и кпмплекснпг, Прирпдне сурукууре и аналпгије 
- Примена мпдуларних принципа у кпмплексним пауернима / сурукуурама 
- Риуам и репеуиција у кпмплексним пауернима / сурукуурама 
- Прпппрција у мауришним / мпдуларним графишким сурукуурама 
- Фенпмен расуа у мауришним / мпдуларним графишким сурукуурама 
- Трансфпрмабилнпсу кпмплексних мауришних / мпдуларних графишких сурукуура 
- Дисурибуција и инуеракције мпдула унууар кпмплексних сурукуура 
- Дизајн аспеку мауришких и мпдуларсних сурукуура 
- Визуелни и кпмуникацијски ппуенцијали мауришких и мпдуларних сурукуура 
Практична настава: 

- предаваоа и вежбе у складу са уемауским јединицама курикулума 
- пракуишна анализа и разјащоаваое гепмеуријскпг и графишкпг кпнуексуа исураживашкпг рада 
- исураживаое, анализа и дискусија лиуераууре из пбласуи 
- менупрски впђен индивидулани или рад у пару 
- кпнуексууализација уепријских и пракуишних сазнаоа у специфишан лишни исураживашки прпблем  

 Литература  
Бпгданпвић К, Ппетика визибилнпг, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2007. 

 Бпгданпвић К, Ппетика визуелнпг, Бепград: Завпд за учбенике и насуавна средсува, 2005. 
 Јпдик Ј, Облик и прпстпр у архитектури, Бепград: Припн ару, 2009. 
 Макп В, Естетика архитектура ко. 1 и 2, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2005, 2009. 
 Пеурпвић Ђ, Визуелне кпмуникације, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 1972. 
 Пеурпвић Ђ, Кпмппзиција архитектпнских пблика, Бепград: Наушна коига, 1972. 
 Суанисављевић Д, Визуелна истраживаоа, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2016. 
 Суанисављевић Д, Графичкп представљаое пблика у прпстпру, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 2000. 

Радпјевић А, Архитектпнскп цртаое 1, 2, 3, Бепград: Архиуекупнски факулуеу, 1988, 1989, 1995. 

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

Метпде извпђеоа наставе: Курс се извпди крпз уепријску насуаву, пракуишне и ппказне вежбе, презенуације, суудије слушаја, 

графишке и уексууалне пдгпвпре на задауе уеме, уе акуивнп ушещће сууденауа, ппсредпваое и дискусије 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 прпјекуни елабпрау 20 

пракуишна насуава 60 усмени испиу 10 

кплпквијум-и  ..........  

семинар-и    



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: СТУДИП М02УА - ПРПЈЕКАТ - 01 

Наставник / наставници: дпц. др Милена С. Кпрдић  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ насуаве је савладаваое пракуишних вещуина сагледаваоа елеменауа и целине кпји шине прпјекау унууращоег прпсупра 
у кпрелацији са експерименуима у фпрми, уепријским принципима прпјекупваоа и кпнкреуним услпвима задаука.  

Циљ насуаве се псуварује дефинисаоем прпјекуануске намере на нивпу мпгућег физишкпг склппа ппјединашнпг елеменуа енуеријера, 
а ппупм се крпз уппзнаваое са уепријским, друщувеним и физишким кпнуексупм прпјекуа фпрмирају и испиуују пригиналне 
преуппсуавке сууденауа у фпрми деуаљних архиуекупнских репрезенуација будућег прпсупра.  

 

Исхпд предмета  

Пснпва насуаве предсуавља баланс између пракуишних и кпнцепууалних ушеоа, где се апсуракунп мищљеое уграђује у прагмауишне 
вещуине кпје се сусрећу у пракси. Каракуер насуаве пгледа се у меупди ушеоа крпз рад, где се фпкус ппсуавља на јасан индивидуални 
суав и ппсебнпсу лишнпг иденуиуеуа. Сууденуи суишу знаоа израде архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке 
захуеве кап и знаоа п примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и 
криуишки присууп. Исураживаоем се савладава креауивна примена слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу 
оихпве кпнцепууализације и репрезенуације. Суудену ће имауи разумеваое п: 1. ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 2. 
ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје 
лпкалне кпнуексуе. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 1. улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу 
уекућих меупда и урендпва у пбликпваоу грађене средине; 2. мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће 
заједнице. Суудену ће имауи разумеваое п дппринпсима архиуекауа и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјекунпг 
задаука и исураживашких меупда ппуребних за припрему задаука. Суудену ће имауи вещуине п изради прпјекау кпји ће испуоавауи 
услпве кприсника и биуи у складу са правнпм регулауивпм, пдгпварајућим суандардима перфпрманси мауеријала и захуевима у вези 
са здрављем и безбеднпщћу кприсника.  

 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други пблици наставе, Студијски истраживачки рад 

Каракуер насуаве се пгледа у ушеоу крпз рад (learning by doing) шиме се прпјекуануске вещуине усаврщавају и везују за 
прпфесипнални кпнуексу. Прпграм задаука у суудију пбухвауа један пснпвни прпјекау и један мали прпјекау кпји предсуавља 
пдвајаое пд пснпвнпг задаука да би се пн изнпва сагледап из нпве перспекуиве.  Исуражују се мпдели анализе, исураживаоа и 
прпизвпдое у пбласуи дизајна крпз разлишиуе медије, кпји пмпгућавају прпцесе инуеграције елеменауа прпјекуа у прирпднп и 
друщувенп пкружеое. 

У прпцесу насуаве, кпји ппдразумева експерименуални, исураживашкп аналиуишки и прпјекуанускп-синуеуишки присууп, прпсупр за 
излагаое иницијалнп се дефинище на нивпу архиуекупнскпг склппа једнпг елеменуа унууращоег прпсупра, пдређенпг уппуребљеним 
мауеријалпм и принциппм кпнсуруисаоа. Ппупм се испиуују вищесуруке урансфпрмације дефинисанпг елеменуа у кпнуакуу са 
задауим физишким пквирпм прпјекуа, прпграмским елеменуима прпјекунпг задаука и аумпсферпм и дпживљајем прпсупра. Фпкус је 
на мпгућнпсуима пблика ппјединашнпг елеменуа да ппкрене ппвезиваое прпсупрних нивпа пд сппљащоег пувпренпг прпсупра ка 
унууращоим јединицама излагашкпг прпсупра. Фрагмену бивще фабрике пива између Цеуиоске и Скадарске улице кпји шини задауи 
физишки кпнуексу прпјекуа пмпгућава разумеваое унууращоег прпсупра кап низа релација унуура-сппља, пд кпјих је кпнкреуна 
физишка сурукуура пиваре самп једнп пд мпгућих суаоа пвпг пднпса. 

 

Литература  

Fosijon, Anri. Život oblika. Beograd: Kultura, 1964. 
Frampton, Kenneth. Studije tektoničke kulture : poetika konstrukcije u arhitekturi XIX i XX veka. 
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Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:  2 вежбе: / други пблици насуаве:  7 (суудијски) исураживашки рад:  / 



Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз рад у суудију, презенуације и дискусије, анализе слушајева, исураживаое нпвих уехника прпјекупваоа и 
инуеракуивних меупда презенупваоа.  
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу 10  

кплпквијум-и 30 испиуни елабпрау 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашноа архитектура 

Назив предмета: СТУДИП МУ02 - ПРПЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: дпц. др Павле Д. Стаменпвић  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Пснпвни циљ насуаве је савладаваое пракуишних вещуина сагледаваоа елеменауа и целине кпји шине прпјекау унууращоег прпсупра 
у кпрелацији са експерименуима у фпрми, уепријским принципима прпјекупваоа и кпнкреуним услпвима задаука.  

Циљ насуаве се псуварује дефинисаоем прпјекуануске намере на нивпу мпгућег физишкпг склппа ппјединашнпг елеменуа енуеријера, 
а ппупм се крпз уппзнаваое са уепријским, друщувеним и физишким кпнуексупм прпјекуа фпрмирају и испиуују пригиналне 
преуппсуавке сууденауа у фпрми деуаљних архиуекупнских репрезенуација будућег прпсупра.  

 

Исхпд предмета  

Пснпва насуаве предсуавља баланс између пракуишних и кпнцепууалних ушеоа, где се апсуракунп мищљеое уграђује у прагмауишне 
вещуине кпје се сусрећу у пракси. Каракуер насуаве пгледа се у меупди ушеоа крпз рад, где се фпкус ппсуавља на јасан индивидуални 
суав и ппсебнпсу лишнпг иденуиуеуа. Сууденуи суишу знаоа израде архиуекупнских прпјекауа кпји задпвпљавају есуеуске и уехнишке 
захуеве кап и знаоа п примени пдгпварајућих уепријских кпнцепауа упкпм прпјекупваоа у суудију, ппказујући прпмищљени и 
криуишки присууп. Исураживаоем се савладава креауивна примена слишних радпва у прпцесу прпјекупваоа у суудију, у смислу 
оихпве кпнцепууализације и репрезенуације. Суудену ће имауи разумеваое п: 1. ппуребама и уежоама кприсника пбјекауа; 2. 
ууицајима пбјекауа на живпуну средину и премисама пдрживпг прпјекупваоа; 3. нашину на кпји ће се пбјекуи уклппиуи у свпје 
лпкалне кпнуексуе. 
Суудену ће имауи разумеваое п: 1. улпзи архиуекуе у прпјекуанускпм уиму и грађевинскпј индусурији, преппзнавајући важнпсу 
уекућих меупда и урендпва у пбликпваоу грађене средине; 2. мпгућем ууицају прпјекауа за изградоу на ппсупјеће и будуће 
заједнице. Суудену ће имауи разумеваое п дппринпсима архиуекауа и прпфесипналних сарадника у фпрмулисаоу прпјекунпг 
задаука и исураживашких меупда ппуребних за припрему задаука. Суудену ће имауи вещуине п изради прпјекау кпји ће испуоавауи 
услпве кприсника и биуи у складу са правнпм регулауивпм, пдгпварајућим суандардима перфпрманси мауеријала и захуевима у вези 
са здрављем и безбеднпщћу кприсника.  

 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други пблици наставе, Студијски истраживачки рад 

Каракуер насуаве се пгледа у ушеоу крпз рад (learning by doing) шиме се прпјекуануске вещуине усаврщавају и везују за 
прпфесипнални кпнуексу. Прпграм задаука у суудију пбухвауа један пснпвни прпјекау и један мали прпјекау кпји предсуавља 
пдвајаое пд пснпвнпг задаука да би се пн изнпва сагледап из нпве перспекуиве.  Исуражују се мпдели анализе, исураживаоа и 
прпизвпдое у пбласуи дизајна крпз разлишиуе медије, кпји пмпгућавају прпцесе инуеграције елеменауа прпјекуа у прирпднп и 
друщувенп пкружеое. 

У прпцесу насуаве, кпји ппдразумева експерименуални, исураживашкп аналиуишки и прпјекуанускп-синуеуишки присууп, прпсупр за 
излагаое иницијалнп се дефинище на нивпу архиуекупнскпг склппа једнпг елеменуа унууращоег прпсупра, пдређенпг уппуребљеним 
мауеријалпм и принциппм кпнсуруисаоа. Ппупм се испиуују вищесуруке урансфпрмације дефинисанпг елеменуа у кпнуакуу са 
задауим физишким пквирпм прпјекуа, прпграмским елеменуима прпјекунпг задаука и аумпсферпм и дпживљајем прпсупра. Фпкус је 
на мпгућнпсуима пблика ппјединашнпг елеменуа да ппкрене ппвезиваое прпсупрних нивпа пд сппљащоег пувпренпг прпсупра ка 
унууращоим јединицама излагашкпг прпсупра. Фрагмену бивще фабрике пива између Цеуиоске и Скадарске улице кпји шини задауи 
физишки кпнуексу прпјекуа пмпгућава разумеваое унууращоег прпсупра кап низа релација унуура-сппља, пд кпјих је кпнкреуна 
физишка сурукуура пиваре самп једнп пд мпгућих суаоа пвпг пднпса. 

 

Литература  

Fosijon, Anri. Život oblika. Beograd: Kultura, 1964. 
Frampton, Kenneth. Studije tektoničke kulture : poetika konstrukcije u arhitekturi XIX i XX veka. 
Priredio Džon Kava, prevela Irena Šentevska. Beograd: Orion Art, 2014. 
Moussavi, Farshid and Michael Kubo (eds.). The Function of Style. Barcelona: Actar, 2015. 
Moussavi, Farshid and Michel Kubo (eds.). The Function of Ornament. Barcelona: Actar, 2006. 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици насуаве:  7 (суудијски) исураживашки рад:  / 



Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз рад у суудију, презенуације и дискусије, анализе слушајева, исураживаое нпвих уехника прпјекупваоа и 
инуеракуивних меупда презенупваоа.  
 

 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу 10  

кплпквијум-и 30 испиуни елабпрау 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАТЕРИЈАЛИ И ЕНТЕРИЈЕР – ИЗАЗПВИ РЕКПНСТРУКЦИЈЕ 

Наставник / наставници: прпф. др Ана П. Радивпјевић  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв:/ 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је да уппзна сууденуе са специфишним прпблемима кпји се јављају у прпцесу пдабира мауеријала у 
енуеријеру, а кпји су прписуекли из савремених ппуреба и суавпва у пднпсу на грађевински фпнд – екплпщких, 
енергеуских, здравсувених и сл.  

Ппсебан акценау у раду суавља се на прпблеме везане за ппсуупак рекпнсурукције – пбјекауа у целини, или самп 
унууращоег прпсупра, из кпјих мпгу прпизаћи дпдауна пгранишеоа уехнишке или друге прирпде, а кпји ууишу на пдабир 
кпнкреунпг мауеријала и нашина оегпве уградое. У пднпсу на пгранишеоа кпја се јављају, циљ предмеуа је да укаже и 
на пдређене инпвауивне нашине и мауеријале кпјима се рещавају пдређени прпблеми мауеријализације унууращоег 
прпсупра. 

У свеулу укупних захуева кпји се ппсуављају приликпм пдабира мауеријала, дпдауни циљ предмеуа је пвладаваое 
меупдплпгијпм избпра ппуималнпг мауеријала за кпнкреуан кпнуексу уградое. 

Исхпд предмета 

Пп заврщеуку курса, суудену уреба да бпље разуме разлишиуе импликције кпје избпр мауеријала у енуеријеру мпже да 
има на ппсуигнууи квалиуеу унууращоег прпсупра – пиуаое кпмфпра бправка, ууицаја на здравље кприсника и сл. Псим 
упга, суудену суише пснпвна знаоа везана за савремене екплпщке и енергеуске захуеве кпји су везани за пдабир 
мауеријала уппщуе, па и за пдабир мауеријала у енуеријеру, а уишу се псувареоа ппуребних енергеуских перфпрманси 
пбпдних кпнсурукција, или мпгућнпсуи рециклаже и/или ппнпвне уппуребе мауеријала и кпнсурукција, щуп је пд 
ппсебнпг знашаја када је реш п разлишиуим инуервенцијама у већ изграђенпм прпсупру. 

Такпђе, сууденуи пвладавају и меупдплпгијпм избпра ппуималнпг мауеријала за дпуишну сиууацију, ппсмауранп у 
пднпсу на кпнкреуан сеу ппсуављених захуева, щуп у пракуишнпм делу насуаве прпверавају на примерима и сиууацијама 
у пквиру прпјекуа кпји разрађују упкпм семесура. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Мауеријали и савремени кпнцепуи грађеоа – узајамни пднпс и захуеви. Ууицај мауеријала на угпднпсу кприщћеоа 
прпсупра – упплпуни и ваздущни кпмфпр. Избпр мауеријала и здравље кприсника. Унапређеое енергеуске ефикаснпсуи 
и избпр мауеријала. Екплпщки прпблеми примене мауеријала пд знашаја за рекпнсурукцију прпсупра – мпгућнпсу 
рециклаже и ппнпвне уппуребе мауеријала. Меупдплпгија избпра мауеријала. 

 

Практична настава  

У пракуишнпм делу рада, сууденуи спрпвпде разлишиуе анализе прпсупра кпји пбрађују – уппредна анализа ппсупјећег и 
прпјекупванп суаоа; дефинисаое захуева – ппуреба и пгранишеоа, кап и криуеријума и релевануних парамеуара за 
избпр мауеријала у унууращоем прпсупру щуп резулуује заврщним – семинарским радпм; 
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Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 



У уепријскпм делу, насуава се пдвија крпз предаваоа еx - katedra, уз суудије слушаја, дискусије и акуивнп ушещће 
сууденауа. 

У пракуишнпм делу, насуава се пдвија крпз анализе и дискусије – индивидуалне или групне, разлишиуих рещеоа кпје 
сууденуи предлажу у прпсупру кпји пбрађују какп би 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 семинарски рад 70 

семинар-и    

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије – Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: ЕНЕРГИЈА И МАТЕРИЈАЛ - МПДУЛАРНПСТ И ППКРЕТ 

Наставник / наставници: в.прпф. др Будимир С. Судимац 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Циљ предмеуа је уппзнаваое сууденауа са дизајнерским и уехнплпщким рещеоима кпмппненауа архиуекууре и оихпвп ппвезиваое, кап 
средсувп за ппсуизаое варијабилнпсуи у архиуекупнскпм пбјекуу прекп дисурибуције smart и акуивних мауеријалних сисуема. Сууденуи 
суишу знаоа п слпженим аспекуима  иденуификпваоа, уумашеоа, пукриваоа и апсуракупваоа придпдних ппјава и елеменауа кап деп 
прпцеса укупне енергеуске ппуимизације архиуекупнскпг пбјекуа или прпсупра унууар кпга уехнплпщки развпј пмпгућава кприщћеое 
садащоих и будућих прирпдних ппуенцијала. Преппзнаваое и прпушаваое пдгпварајућих пгранишеоа кпја су ппсуављена пред прирпду са 
пгранишеоима кпја се ппсуављају пред савремену уехнплпгију у циљу рещеваоа прпблема дизајна и даваоа пдгпвпра на ппщуу уежоу ка 
енергеуски ппуималнпм кпнцепуу у циљу веће ущуеде енергије и прпналажеое нашина оенпг урансфера. Ушиуи пд прирпде и уп 
примеоивауи у архиуекуури пднпснп прирпда кап ппуенцијал за дизајнерски уехнишки развпј. Усаглащаваое и градација сасуавних 
елеменауа архиуекууре, оихпв дизајн и прпналажеое уехнплпщких инпвауивних елеменауа и склпппва у сурауегији ппуимизација целине 
умесуп максимизације ппјединашних елеменауа.Исураживаое биплпщки прпизведених супсуанци и мауеријала и биплпщких механизама и 
прпцеси кап дизајнерска инспирација за ппуребе реализације дизајна архиуекупнских елеменауа. Усппсуављаое везе између прирпде, 
дизајна, енергеуских ппуенцијала и уехнплпгије реализације са ууицајима на живпуну средину и дизајнираое елеменауа архиуекуура кпји 
се ппнащају кап прирпда.  

Исхпд предмета  

Исхпд предмеуа је у исураживаоу бипнишкпг присуупа прпушаваоу принципа прганизације и функципнисаоа живих сисуема и оихпва 
пракуишна примена у дизајну. Упшаваое савремених мулуидисципинарних уенденција у дизајну и реализацији уехнишких рещеоа кпје је 
прирпда пбезбедила живим прганизмима векпвним евплууивним усаврщаваоем. Едукација сууденауа да крпз исураживашки рад унапреде 
дизајнерски и енергеуски аспеку прпјекупваоа елеменауа архиуекууре пбједиоујући и инуегрищући наушне дисциплине на пснпву 
слишнпсуи и пснпвних принципа управљаоа живим и неживим елеменуима крпз есуеуски, прпјекуансуски и уехнплпщки аспеку 
дизајна.Разумеваое пдгпварајућих филпзпфских присуупа кпји впде пукриваоу и разумеваоу прирпдних ппјава и закпниупсуи  у прпцесу 
уехнплпщкпг редизајна. Развијаое сппспбнпсуи кпд сууденауа да генерищу и сисуемауски преиспиуују, анализирају и прпцеоују 
дизајнерска рещеоа, и извлаше закљушке крпз кпје се јаснп виде меупдплпщка и уепреуска правила. Сппспбнпсу да прикупи инфпрмације, 
дефинище прпблеме, примени анализе и криуишкп прпсуђиваое. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тежищуе насуаве је у анализи разлишиуих уендеција у кпнципираоу и дизајнираоу елеменауа архиуекууре. Крпз анализу разлишиуих 
кпнцепауа исуражују се мпгућнпсуи сувараоа инуеграуивних сисуема кап делпва сурукууре пбјекауа кап и сисуема кпји дпзвпљавају лакп 
ращшлаоаваое. Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су инуеракуивни пблици насуаве, анализа 
слушајева, индивидуални прпјекуи, исураживашки прпјекуи, презенуације.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Литература  

1. Baker, N. and K. Steemers (2000). Energy and environment in Architecture: A technical design guide. London: Spon Press. 
2. Phillips, D. (2000). Lighting modern buildings. Oxford: Architectural Press 
3. Benyus, J. M. (1997). Biomimicry: Innovation inspired by nature. New York: William Morrow and Company, Inc. 
4. Badarnah, L., Farchi, Y.N. & Knaack, U.. (2010). Solutions from nature for building envelope thermoregulation. In Brebbia, C.A. & Carpi, A. (Eds.). 
Design & Nature V (p. 258). Southampton, U.K.: WIT Press. 
5. Dollens, D. (2009). Digital Botanic Architecture. Santa Fe, New Mexico: Lumen. 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава на семинару се спрпвпди крпз уепријску насуаву, анализе суудије слушаја и инуеракуивну насуаву и дискусије. Предаваоа су 
кпнципирана уакп да се сууденуи уппзнају са архиуекуурпм савремених и урадиципналних нашина защуиуе пд прирпдних и сувпрених 
ууицаја, пснпвама фпрмираоа склпппва защуиуе, функципналнпм сисуемауизацијпм и прганизацијпм прпсупра за угпдан бправак људи. 
Рад на семинарскпм раду спрпвпди се крпз кпнсулуације са сууденуима. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу 60 

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 30 ..........  

семинар-и    



 

 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура  

Назив предмета: ИДЕЈА-РЕАЛИЗАЦИЈА 

Наставник / наставници: в.прпф. арх Игпр Ж. Рајкпвић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

У насуави се дефинищу фазе прпјекуанускпг прпцеса кпје прауе прпјекау пд идеје дп реализације. Нпвпсуешена 
уепреуска и пракуишна знаоа ревидују, надпграђују и унапређују ппсупјеће прпјекуануске вещуине везане за суамбени 
прпсупр и шине их применљивим у савременпм ппимаоу архиуекууре унууращоег прпсупра.  

Акценау у раду предсуављају елеменуи унууращоег прпсупра кпји пмпгућавају мулуифункципналнп кприщћеое мале 
суамбене јединице. 

Исхпд предмета  

Студент кроз формулисање пројектног задатка схвата допринос архитекте у иницијалном делу пројектантског 
процеса. Кроз разраду, унапређује већ стечена знања о концептуалном и критичком приступу према архитектонском 
пројекту који интегрише естетске и техничке захтеве изградње и потреба корисника. Финални пројекат представља 
симулацију читавог пројектантског процеса у пракси , а студент постаје свестан обавеза и одговорности према 
клијентима, извођачима радова и професионалном сарадницима. 

Садржај предмета 

Тепријска настава 

Тепријска насуава се пдвија крпз серију предаваоа кпја аппсурпфирају важпсу фазнпг рада у  прпјекуанускпм прпцесу. 
Правилнп дефинисаое кљушних уашака у прпцесу прпјекупваоа идеју усмеравају ка квалиуеунпј реализацији.  

Мауерија пбухвауа све фазе прпјекуа, пд исураживаоа у кпме се јавља идеја, дп финализације прпјекуа крпз деуаљ кпји 
пмпгућава реализацију. Свака пд фаза се графишки, ликпвнп и вербалнп презенуује. На сампм крају, сви делпви 
прпјекуа на једнпм месуу предсуављају елабпрау кпји даје мпгућнпсу сууденуима да сагледају свпј прпјекуануски прпцес 
у целини. 

Практична настава  

Пракуишна насуава се пдвија крпз вежбе. 

Литература  

Анурппплпщке мере и енуеријер: Збирка преппрука за суандарде у прпјекупваоу / Јулиус Панерп, Маруин Зелник. - 
Бепград : ИРП Грађевинска коига, 1987.  

Увпд у архиуекупнску анализу И / Бранислав Миленкпвић. - Бепград : Грађевинска коига, 2008. 

Curiosity : 30 designs for products and interiors / Written by Carolien van Tilburg . - Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser ; 
Amsterdam : Frame Publishers, 2002.  

Architectural Interiors : 50 real-life projects uncovered / Justin Henderson, Nora Richter Greer . - Gloucester, Ma. : Rockport 
Publishers, 2001. 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз кпмбинацију вище разнпврсних пблика рада, кап щуп су предаваоа, инуеракуивни пблици 
насуаве, анализа слушајева, презенуације. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 презенуација 10 

пракуишна насуава  прпјекау 50 

кплпквијум-и 10+20 ..........  

семинар-и    

 



 
 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: ДИЗАЈН КРПЗ ДЕТАЉ 

Наставник / наставници: в.прпф. арх Небпјша С. Фптирић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 2 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Предмеу има за циљ да сууденуима приближи савременп ппимаое деуаља у дизајну енуеријера и уппзна их са специфишним 
вещуинама ппуребним за урансфпрмацију идеја у прпјекау крпз разраду енуеријерскпг деуаља, а зауим мауеријализпваое крпз 
прпцес реализације. 

 

Исхпд предмета  

Сууденуи суишу знаоа кпја им пмпгућавају акууелну, сурушну и пдрживу преднпсу приликпм дизајна енуеријера. 

 

Садржај предмета 

Тепријска насуава: 

Тепријска насуава је усмерена у правцу сагледаваоa специфишнпсуи примене разлишиуих мауеријала у дизајну енуеријера. Мауерија 
има за циљ уппзнаваое сууденауа са разлишиуим сурукама са кпјим се прпјекуану среће упкпм креираоа деуаља, кап и дефинисаое 
ппзиције и улпге архиуекуе у насуајаоу исуих. 
 

Пракуишна насуава: 

Вежбе 

 

Литература  

Antropološke mere i enterijer: Zbirka preporuka za standarde u projektovanju / Julius Panero, Martin Zelnik. - Beograd : IRO Građevinska 
knjiga, 1987. 
Curiosity : 30 designs for products and interiors / Written by Carolien van Tilburg. - Basel; Boston; Berlin : Birkhauser; Amsterdam : Frame 
Publishers, 2002. 
Intimus : interior design theory reader / Edited by Mark Taylor and Julieanna Preston. - Chichester : Wiley-Academy, 2006. 
Architectural Interiors : 50 real-life projects uncovered / Justin Henderson, Nora Richter Greer . - Gloucester, Ma. : Rockport Publishers, 2001. 
Interior spaces : space, light, materials / Christian Schittich (ed.). - Munchen : Edition Detail; Basel; Boston; Berlin : Birkhauser, 2002. 

 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

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

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз серију инуеракуивних предаваоа, суудија слушаја, симулација и дискусија у духу прпјекуанускпг исуаживаоа, 
кап сасуавнпг дела прпјекуанускпг прпцеса. 

 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 50 Завршни испит  ппена 50 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу  

кплпквијум-и 20 + 20 елабпрау 50 

семинар-и    

 

 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: СТУДИП М03УА - ПРПЈЕКАТ - 01 

Наставник / наставници: прпф.арх Весна П. Цагић Милпшевић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Масуер академских суудија Унууращое архиуекууре прјенуисан је на исураживаое прпсупрних услпва кпје пдређују 
нашин на кпји дпживљавамп сппсувенп пкружеое. Фпкус насуаве је фпрмираое креауивнпг, радпзналпг и ауупнпмнпг архиуекуе-
дизајнера. Ппсебан инуерес је пукриваое мпгућнпсуи дисциплине кпја се пракуикује и развијаое индивидуалних ппуенцијала 
сууденуа. 

 

Исхпд предмета  

Пснпва насуаве предсуавља баланс између пракуишних и кпнцепууалних ушеоа, где се апсуракунп мищљеое уграђује у прагмауишне 
вещуине кпје се сусрећу у пракси. Каракуер насуаве пгледа се у меупди ушеоа крпз рад, где се фпкус ппсуавља на јасан индивидуални 
суав и ппсебнпсу лишнпг иденуиуеуа. Тиме се пбезбеђују кљушне кпмпеуенције архиуекуе-дизајнера из перспекуиве прпфесипналнпг 
кпнуексуа. 
Разнпврснпщћу уема кпје се пбрађују у суудију, прганизпваних уакп да се савлада разнпликпсу пбласуи кпје прпјекупваое пбухвауа, 
уједиоују се виспки нивпи уехнишке сурушнпсуи са кпмплекснпм инуелекууалнпм свещћу у аумпсфери живе академске дебауе. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други пблици наставе, Студијски истраживачки рад 

Прпграм задаука у суудију пбухвауа маое прпјекуе кпји увпде сууденуе у кпмплекснпсу кпју ппјавнпсу унууращое архиуекууре нпси 
спбпм. Други, већи и кпмплекснији задауак предсуавља рад на прпјекуу кпји синуеуище знаоа усвпјена крпз дпсадащоу насуаву, 
пувара нпва пиуаоа, пхрабрује радпзналпсу и сампсуалнпсу у прпјекупваоу, ппдсуише непшекивани визије и резулуауе кпји ће 
ушиниуи да „немпгуће ппсуане мпгуће“. 
Насуава у суудију кприсуи се експерименуисаоем уепријпм и пракспм у изушаваоу прпсупрних пиуаоа, где се увпђеоем већег брпја 
сеупва вреднпсуи, савладава слпженпсу прпјекуануских сурауегија. Исуражују се средсува упшаваоа, исураживаоа и фабрикације у 
пбласуи прпјекупваоа и дизајна крпз разлишиуе медије, пд суауишних дп динамишких, кпји кпрелирају са акууелним прирпдним 
прпцесима и везама субјекуа и пбјекуа. Масуер Суудип 3 уесуира границе инуеракуивних и самппрганизпваних прпјекуануских 
сурауегија, у пдгпвпру на слпженпсу ппсупјећих, пднпснп, зауешених архиуекупнских сурукуура и прпцеса.  

 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:   2 вежбе: / други пблици насуаве:  7 (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз рад у суудију, презенуације и дискусије, анализе слушајева, исураживаое нпвих уехника прпјекупваоа и 
инуеракуивних меупда презенупваоа.  
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу 10  

кплпквијум-и 30 испиуни елабпрау 50 

семинар-и    

 

 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер академске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: СТУДИП М03УА - ПРПЈЕКАТ - 02 

Наставник / наставници: в.прпф. арх Небпјша С. Фптирић 

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 15 

Услпв: / 

Циљ предмета 

Рад на курсевима Масуер академских суудија Унууращое архиуекууре прјенуисан је на исураживаое прпсупрних услпва кпје пдређују 
нашин на кпји дпживљавамп сппсувенп пкружеое. Фпкус насуаве је фпрмираое креауивнпг, радпзналпг и ауупнпмнпг архиуекуе-
дизајнера. Ппсебан инуерес је пукриваое мпгућнпсуи дисциплине кпја се пракуикује и развијаое индивидуалних ппуенцијала 
сууденуа. 

 

Исхпд предмета  

Пснпва насуаве предсуавља баланс између пракуишних и кпнцепууалних ушеоа, где се апсуракунп мищљеое уграђује у прагмауишне 
вещуине кпје се сусрећу у пракси. Каракуер насуаве пгледа се у меупди ушеоа крпз рад, где се фпкус ппсуавља на јасан индивидуални 
суав и ппсебнпсу лишнпг иденуиуеуа. Тиме се пбезбеђују кљушне кпмпеуенције архиуекуе-дизајнера из перспекуиве прпфесипналнпг 
кпнуексуа. 
Разнпврснпщћу уема кпје се пбрађују у суудију, прганизпваних уакп да се савлада разнпликпсу пбласуи кпје прпјекупваое пбухвауа, 
уједиоују се виспки нивпи уехнишке сурушнпсуи са кпмплекснпм инуелекууалнпм свещћу у аумпсфери живе академске дебауе. 
 

Садржај предмета 

Практична настава  

Други пблици наставе, Студијски истраживачки рад 

Прпграм задаука у суудију пбухвауа маое прпјекуе кпји увпде сууденуе у кпмплекснпсу кпју ппјавнпсу унууращое архиуекууре нпси 
спбпм. Други, већи и кпмплекснији задауак предсуавља рад на прпјекуу кпји синуеуище знаоа усвпјена крпз дпсадащоу насуаву, 
пувара нпва пиуаоа, пхрабрује радпзналпсу и сампсуалнпсу у прпјекупваоу, ппдсуише непшекивани визије и резулуауе кпји ће 
ушиниуи да „немпгуће ппсуане мпгуће“. 
Насуава у суудију кприсуи се експерименуисаоем уепријпм и пракспм у изушаваоу прпсупрних пиуаоа, где се увпђеоем већег брпја 
сеупва вреднпсуи, савладава слпженпсу прпјекуануских сурауегија. Исуражују се средсува упшаваоа, исураживаоа и фабрикације у 
пбласуи прпјекупваоа и дизајна крпз разлишиуе медије, пд суауишних дп динамишких, кпји кпрелирају са акууелним прирпдним 
прпцесима и везама субјекуа и пбјекуа. Масуер Суудип 3 уесуира границе инуеракуивних и самппрганизпваних прпјекуануских 
сурауегија, у пдгпвпру на слпженпсу ппсупјећих, пднпснп, зауешених архиуекупнских сурукуура и прпцеса.  

 

Литература  

Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley-Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
Benjamin, Andrew E. Architectural philosophy. Continuum International Publishing Group, 2000 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа:  2 вежбе: / други пблици насуаве:  7 (суудијски) исураживашки рад:  / 

Метпде извпђеоа наставе 

Насуава се пдвија крпз рад у суудију, презенуације и дискусије, анализе слушајева, исураживаое нпвих уехника прпјекупваоа и 
инуеракуивних меупда презенупваоа.  
 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа 10 писмени испиу  

пракуишна насуава  усмени испу 10  

кплпквијум-и 30 испиуни елабпрау 50 

семинар-и    

 

 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА - 01 

Наставник / наставници: дпц. др Милена С. Кпрдић  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Пплпжени сви испити на Мастер академским студијама.  

Циљ предмета 

Циљ рада на Масуер уези предсуавља прпцес фпрмулације и кпнципираоа заврщнпг прпјекуа. Радпм у ппследоем 
семесуру суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине шиме ппказујује да влада целпкупним 
прпјекуануским прпцеспм кпји пбухвауа и фазу исураживаоа и кпнцепууализације намера. Крпз Масуер уезу, 
пбједиоавајући уепријску пснпву исураживашкпг прпјекуанускпг ппсуупка, суудену фпрмулище пплазищуа, услпве и 
меупдплпщке пдреднице за прпјекуануске пдлуке кпје ће дефинисауи упк рада на Масуер прпјекуу. 
 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз писани елабпрау кпји 
приказују прпцес исураживаоа крпз прпјекау.  
 

Садржај предмета 

Теза, кап ппшеуак рада на масуер прпјекуу, ппдразумева исураживаое свих специфишних аспекауа задаука, кпји за 
резулуау имају кпнцепууалне ппсуавке и смернице за даљи рад. Фпрмираоем криуишкпг суава, анализпм уепријских 
ппзиција, суудијпм слушаја релевануних примера из савремене архиуекупнске праксе, кап и уппуребпм дп сада суешених 
знаоа, суудену усппсуавља пплазищуа за даљу аруикулацију свпјих намера инуервенције у прпсупру кпје предсуављају 
пснпв за насуавак рада на Масуер прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. 
 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа / вежбе: / други пблици насуаве: 2 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм). Усмена јавну пдбрану масуер уезе пред менупрскпм кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау – писани рад 50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 10 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА - 02 

Наставник / наставници: дпц. др Милан Д. Максимпвић  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Пплпжени сви испити на Мастер академским студијама.  

Циљ предмета 

Циљ рада на Масуер уези предсуавља прпцес фпрмулације и кпнципираоа заврщнпг прпјекуа. Радпм у ппследоем 
семесуру суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине шиме ппказујује да влада целпкупним 
прпјекуануским прпцеспм кпји пбухвауа и фазу исураживаоа и кпнцепууализације намера. Крпз Масуер уезу, 
пбједиоавајући уепријску пснпву исураживашкпг прпјекуанускпг ппсуупка, суудену фпрмулище пплазищуа, услпве и 
меупдплпщке пдреднице за прпјекуануске пдлуке кпје ће дефинисауи упк рада на Масуер прпјекуу. 
 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз писани елабпрау кпји 
приказују прпцес исураживаоа крпз прпјекау.  
 

Садржај предмета 

Теза, кап ппшеуак рада на масуер прпјекуу, ппдразумева исураживаое свих специфишних аспекауа задаука, кпји за 
резулуау имају кпнцепууалне ппсуавке и смернице за даљи рад. Фпрмираоем криуишкпг суава, анализпм уепријских 
ппзиција, суудијпм слушаја релевануних примера из савремене архиуекупнске праксе, кап и уппуребпм дп сада суешених 
знаоа, суудену усппсуавља пплазищуа за даљу аруикулацију свпјих намера инуервенције у прпсупру кпје предсуављају 
пснпв за насуавак рада на Масуер прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. 
 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа / вежбе: / други пблици насуаве: 2 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм). Усмена јавну пдбрану масуер уезе пред менупрскпм кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау – писани рад 50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 10 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ТЕЗА - 03 

Наставник / наставници: дпц. др Ивана М. Ракпоац  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 5 

Услпв: Пплпжени сви испити на Мастер академским студијама.  

Циљ предмета 

Циљ рада на Масуер уези предсуавља прпцес фпрмулације и кпнципираоа заврщнпг прпјекуа. Радпм у ппследоем 
семесуру суудену сампсуалнп ппвезује сва суешена знаоа и вещуине шиме ппказујује да влада целпкупним 
прпјекуануским прпцеспм кпји пбухвауа и фазу исураживаоа и кпнцепууализације намера. Крпз Масуер уезу, 
пбједиоавајући уепријску пснпву исураживашкпг прпјекуанускпг ппсуупка, суудену фпрмулище пплазищуа, услпве и 
меупдплпщке пдреднице за прпјекуануске пдлуке кпје ће дефинисауи упк рада на Масуер прпјекуу. 
 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз писани елабпрау кпји 
приказују прпцес исураживаоа крпз прпјекау.  
 

Садржај предмета 

Теза, кап ппшеуак рада на масуер прпјекуу, ппдразумева исураживаое свих специфишних аспекауа задаука, кпји за 
резулуау имају кпнцепууалне ппсуавке и смернице за даљи рад. Фпрмираоем криуишкпг суава, анализпм уепријских 
ппзиција, суудијпм слушаја релевануних примера из савремене архиуекупнске праксе, кап и уппуребпм дп сада суешених 
знаоа, суудену усппсуавља пплазищуа за даљу аруикулацију свпјих намера инуервенције у прпсупру кпје предсуављају 
пснпв за насуавак рада на Масуер прпјекуу и Масуер заврщнпм раду. 
 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа / вежбе: / други пблици насуаве: 2 (суудијски) исураживашки рад: 4 

Метпде извпђеоа наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм). Усмена јавну пдбрану масуер уезе пред менупрскпм кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена 40 Завршни испит  ппена 60 

акуивнпсу у упку предаваоа  елабпрау – писани рад 50 

пракуишна насуава 30 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 10 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРПЈЕКАТ- МУА - 01 

Наставник / наставници: дпц. др Милена С. Кпрдић  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжени сви испити на Мастер академским студијама. Избпр ментпра за Мастер прпјекат услпвљен је 
избпрпм предмета Мастер теза. 

Циљ предмета 

Масуер прпјекау предсуавља синуезни масуер суудип прпјекау у кпм суудену ппказује да влада целпкупним 
прпјекуануским прпцеспм кпји пбухвауа разнпрпдне фазе пд исураживаоа и кпнцепууализације намера, прекп 
прпјекупваоа прпсупра и прпграма дп мауеријализације елеменауа архиуекупнских и дизајнерских целина. Циљ Масуер 
прпјекуа је фпрмираое елабпрауа идејнпг рещеоа са елеменуима идејнпг прпјекуа кпји пдгпвара на прпјекуануски 
задауак и кпнцепцију развијену и фпрмулисану крпз предмеу Масуер уеза. 
 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз елабпрау идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа кпји уемауски и меупдплпщки прпизилази из елабпрауа Масуер уезе (кпји приказују 
прпцес исураживаоа крпз прпјекау).  
 

Садржај предмета 

Масуер прпјекау ппдразумева пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа исураживаоем крпз 
прпјекау, мпделпваоем, пбликпваоем и сурукууираоем прпграма и кпнцепуа прпјекуа. Резулуау рада предсуавља 
фпрмиран кпнцепу сагласан Масуер уези, идејнп рещеое са елеменуима идејнпг прпјекуа кпје је пснпв за израду 
Масуер заврщнпг рада. 
 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
/ предаваоа / вежбе: / други пблици насуаве: 4 (суудијски) исураживашки рад: 10 

Метпде извпђеоа наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм). Усмена јавну пдбрану масуер прпјекуа пред менупрскпм кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  прпјекуни елабпрау 50 

пракуишна насуава 20 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРПЈЕКАТ- МУА - 02 

Наставник / наставници: дпц. др Милан Д. Максимпвић  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжени сви испиуи на Масуер академским суудијама. Избпр менупра за Масуер прпјекау услпвљен је избпрпм 
предмеуа Масуер уеза. 

Циљ предмета 

Масуер прпјекау предсуавља синуезни масуер суудип прпјекау у кпм суудену ппказује да влада целпкупним 
прпјекуануским прпцеспм кпји пбухвауа разнпрпдне фазе пд исураживаоа и кпнцепууализације намера, прекп 
прпјекупваоа прпсупра и прпграма дп мауеријализације елеменауа архиуекупнских и дизајнерских целина. Циљ Масуер 
прпјекуа је фпрмираое елабпрауа идејнпг рещеоа са елеменуима идејнпг прпјекуа кпји пдгпвара на прпјекуануски 
задауак и кпнцепцију развијену и фпрмулисану крпз предмеу Масуер уеза. 
 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз елабпрау идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа кпји уемауски и меупдплпщки прпизилази из елабпрауа Масуер уезе (кпји приказују 
прпцес исураживаоа крпз прпјекау).  
 

Садржај предмета 

Масуер прпјекау ппдразумева пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа исураживаоем крпз 
прпјекау, мпделпваоем, пбликпваоем и сурукууираоем прпграма и кпнцепуа прпјекуа. Резулуау рада предсуавља 
фпрмиран кпнцепу сагласан Масуер уези, идејнп рещеое са елеменуима идејнпг прпјекуа кпје је пснпв за израду 
Масуер заврщнпг рада. 
 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 

/ предаваоа / вежбе: / други пблици насуаве: 4 (суудијски) исураживашки рад: 10 

Метпде извпђеоа наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм). Усмена јавну пдбрану масуер прпјекуа пред менупрскпм кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  прпјекуни елабпрау 50 

пракуишна насуава 20 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 



 
 

Студијски прпграм / студијски прпграми: Мастер акaдемске студије - Унутрашоа архитектура 

Назив предмета: МАСТЕР ПРПЈЕКАТ- МУА - 03 

Наставник / наставници: дпц. др Ивана М. Ракпоац  

Статус предмета: ИЗБПРНИ 

Брпј ЕСПБ: 10 

Услпв: Пплпжени сви испити на Мастер академским студијама. Избпр ментпра за Мастер прпјекат услпвљен је 
избпрпм предмета Мастер теза. 

Циљ предмета 

Масуер прпјекау предсуавља синуезни масуер суудип прпјекау у кпм суудену ппказује да влада целпкупним 
прпјекуануским прпцеспм кпји пбухвауа разнпрпдне фазе пд исураживаоа и кпнцепууализације намера, прекп 
прпјекупваоа прпсупра и прпграма дп мауеријализације елеменауа архиуекупнских и дизајнерских целина. Циљ Масуер 
прпјекуа је фпрмираое елабпрауа идејнпг рещеоа са елеменуима идејнпг прпјекуа кпји пдгпвара на прпјекуануски 
задауак и кпнцепцију развијену и фпрмулисану крпз предмеу Масуер уеза. 
 

Исхпд предмета  

Суудену ппказује сппспбнпсу да пбједини знаоа и вещуине прпјекуанускпг дискурса крпз елабпрау идејнпг рещеоа са 
елеменуима идејнпг прпјекуа кпји уемауски и меупдплпщки прпизилази из елабпрауа Масуер уезе (кпји приказују 
прпцес исураживаоа крпз прпјекау).  
 

Садржај предмета 

Масуер прпјекау ппдразумева пракуишни рад на изради графишких и писаних делпва елабпрауа исураживаоем крпз 
прпјекау, мпделпваоем, пбликпваоем и сурукууираоем прпграма и кпнцепуа прпјекуа. Резулуау рада предсуавља 
фпрмиран кпнцепу сагласан Масуер уези, идејнп рещеое са елеменуима идејнпг прпјекуа кпје је пснпв за израду 
Масуер заврщнпг рада. 
 

Литература  

Лиуерауура преппрушена пд менупра. 
Лиуерауура предлпжена пд сууденуа и прихваћена пд менупра. 
Borden, Iain, Ruedi Ray, Katerina. The Dissertation An Architecture Student’s Handbook, Architectural Press, 2000. 
Till, Jeremy. Architecture depends, MIT Press, 2009. 
Hays, Michael: Architecture's Desire, The MIT Press, 2010. 
Rajchman, John: Constructions, The MIT Press, 1997. 
 

Брпј часпва  активне наставе Псуали шаспви: 
/ предаваоа / вежбе: / други пблици насуаве: 4 (суудијски) исураживашки рад: 10 

Метпде извпђеоа наставе 

Менупрски рад са сууденупм (кандидаупм). Усмена јавну пдбрану масуер прпјекуа пред менупрскпм кпмисијпм. 

Пцена  знаоа (максимални брпј ппена 100) 

Предиспитне пбавезе ппена Завршни испит  ппена 

акуивнпсу у упку предаваоа  прпјекуни елабпрау 50 

пракуишна насуава 20 усмена пдбрана 10 

кплпквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 
 
 
 
 
 
 



 


