
 
 
МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
 
 
 
Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 

Назив предмета: 
 
Дрво у савременој архитектури 
Година студија:  
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Блок настава у другој половини семестра 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
Накнадно ће бити одређени. 
 
 

Наставник: 

ванр. проф. др. Јелена Ивановић Шекуларац 

Сарадници у настави:   
 

Број кабинета: 350 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

У договору са студентима (накнадно ће бити објављено). 

Телефон:        3218 778                                                                                                    Е-маил: jelenais@sezampro.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просек на досадашњем току студирања.  
 
 

Циљеви и приступ настави: 
Циљ наставе је упознавање са принципима примене дрвета као елемента примарне и секундарне конструкције у архитектонском 
објекту, упознавање са логиком пројектовања, конструисања и градње објеката применом дрвета и производа на бази дрвета и 
стицање нових знања и принципа пројектовања и извођења омотача објекта са дрветом као елементом облоге, применом 
савремених техничких и технолошких решења. Циљ наставе на овом предмету је унапређење постојећег знања из области 
архитектонских конструкција, уз упознавање са савременим принципима и системима градње, као део неопходних знања у 
успешном савладавању наставног програма на мастер студијама. 
 
Општи критеријуми: 
 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и простори 
између односе према људским потребама и мери.  
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК 5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 
 
ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторске проблематике релевантне за архитектонско 
пројектовање. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

 



- ОК 8.1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења као и решења 
материјализације у складу са архитектонским пројекатом; 

- ОК 8.3. Физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима 
ових одлука на животну средину. 

Садржај наставе: 
Проблематика примене дрвета и производа од дрвета на савременом архитектонском објекту третира се са аспекта 
материјализације, архитектонских конструкција и детаља, као и примене стечених знања у пракси – у поступку реализације, 
експлоатације и одржавања архитектонских објеката. 
 
Метод извођења наставе:  
Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада као што су предавања еx-катедра, анализа 
случајева, интерактивни облици наставе, активно учешће у дискусијама, рад на изради семинарских радова и графичких прилога 
(индивидуално или групно – два до три члана). 
 

 

 

Термински план извођења наставе 

Темат. 

јединице 

Наслови јединица 

                                         

01 Дрво као материјал у архитектури 

02 Утицаји средине на дрво и производе од дрвета и мере заштите које је неопходно применити 

03 Могућности примене дрвета и производа од дрвета у савременој архитектури  - принципи пројектовања 

04 Примена материјала сличних дрвету у архитектонском пројектовању – живи материјали, картон, папир, 

трска 

05 Примена дрвета и производа од дрвета као елемента фасадне зидне облоге – вишеслојне фасаде 

06 Могућности и ограничења примене дрвета у савременој архитектури 

07 1. Колоквијум: 

08 Дрво и производи од дрвета као елемент облоге у комбинацији са другим материјалима 

09 Естетски, ликовни и обликовни аспект примене дрвета и производа од дрвета као елемента облоге у 

савременој архитектури 

10 Истраживање функционалних и обликовних потенцијала дрвета као елемента облоге архитектонских 

објеката у Србији 

11 Утицај традиционалне архитектуре на савремена архитектонска дела 

12 Примена дрвета и производа од дрвета као елемента облоге архитектонских објеката у савременој 
архитектури Србије. Препоруке за архитектонско пројектовање и примену дрвета у савременој 
архитектури Србије 

13 2. Колоквијум:  

14 Предаја семинарског рада, усмена одбрана - презентација рада 

 

 

Обавезна литература:  
- Herzog, Natterer,etc, 2004.,Timber Construction Manual, Birkhäuser, Basel,  
- Natterer, Herzog, Volz, 1991., Holzbau Atlas, Rudolf Müller, Köln,  
- Herzog, Kripner, Lang, 2004., FACADE CONSTRUCTION MANUEL, Birkhäuser, Basel, 
- Hugues T., Steiger L., Weber J., 2004.,DETAIL PRAXIS, TIMBER CONSTRUCTION, Birkhäuser, Basel,  
- Ивановић Шекуларац Јелена, 2010.,Функционални и обликовни потенцијали дрвета као елемента облоге архитектонских 

објеката, докторска дисертација, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Београд,  
- Slavid Ruth, WOOD ARCHITECTURE, 2005., Laurence King Publishing, London, 
- Дрвена зграда – Детаљи, скрипта (извод из Holyrahmenbau, Bund Deutscher Zimmermeister), Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду, Београд.  
 
Препоручена литература: 

- Stungo Naomi, 2001., ТHE NEW WOOD ARCHITECTURE, Laurence King Publishing, London,  

 



- Wolfgang Ruske, 2004., TIMBER CONSTRUCTION FOR TRADE, INDUSTRY, ADMINISTRATION, BASICS AND PROJECTS, 
Birkhäuser, Basel, 

- Gauzin-Müller Dominique, 2004., WOOD HOUSES, SPACES FOR CONTEMPORARY LIVING AND WORKING, Birkhäuser, 
Basel,  

- Deplazes Andrea, 2008., Архитектонске конструкције, од сировине до грађевине – приручник, Грађевинска књига  д.о.о., 
Београд,  

- Мако Владимир, 2005., АРХИТЕКТУРА – ЕСТЕТИКА, СЕДАМ ТЕМАТСКИХ РАСПРАВА, Архитектонски факултет, 
Универзитета у Београду, Орион, Београд, 

- Марић Игор, 2006., ТРАДИЦИОНАЛНО ГРАДИТЕЉСТВО ПОМОРАВЉА И САВРЕМЕНА АРХИТЕКТУРА, Институт за 
архитектуру и урбанизам Србије, Београд,  

- Шошкић Борислав, Поповић Здравко, 2002., СВОЈСТВА ДРВЕТА, Шумарски факултет, Београд, 
- Петровић Божидар, 1997., СТАРЕ СРПСКЕ КУЋЕ КАО ГРАДИТЕЉСКИ ПОДСТИЦАЈ, Грађевинска књига, Београд. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени елаборат – семинарски рад и усмена одбрана овог рада са презентацијом рада у Power Point-у. Студент индивидуално 

или у тиму (два до три студента) обрађује неку од тематских јединица третираних на предавањима приказујући концепте, 
Критеријуми оцењивања: 
Студент је обавезан да редовно похађа предавања. 
Критеријуми за оцењивање су:  

- активно учешће у настави кроз дискусије у току предавања а на задату тему, 
- самосталност, систематичност и креативности у раду, 
- прецизност и критичност у третману теме, проблематике и анализи примера, 
- способност да помоћу постојеће литературе као и анализе конкретне ситуације дођу до новог квалитетног решења, 
        презентација идеје и детаља у семинарском раду као и у усменој одбрани. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (активно похађање наставе, присуство на предавањима као 
и резултати на колоквијумима) учествују са највише 40 поена, а преосталих 60 поена студент може добити на основу израде 
елабората - семинарског рада и усмене одбране. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи 
највише 100 поена. 
Од укупно 100 поена, похађање предавања износи 20 поена, колоквијуми 20 поена, а испит укупно 60 (семинарски рад 40 поена, а 
презентација рада – усмена одбрана рада 20 поена). 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 пројекат  
колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 20 
семинари  писмени елаборат 40 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 

 


