
Табела 5.2 Спецификација предмета 

Књига предмета (у штампаној или електронској форми на сајту институције) - Прилог 5.2   

 

Р.бр Шифра Назив предмета семестар Тип 

С

т

а

т

у

с 

п

р

е

д

м

е

т

а 

Активна настава 

Остали 

часови 

Е

С

П

Б 

П В ДОН  

Прва 

година 

1 ОАОIU Историја уметности 1 ТМ О 2 0   3 

2 ОАОМ Математика 1 АО О 1 4   5 

3 ОZОNG Нацртна геометрија 1 АО О 2 3   5 

4 ОАОUP 
Увод у архитектонско 

пројектовање 

1 ТМ О 2 4   6 

5 ОАОPR Увод у примену рачунара 1 НС О 1 2   3 

6 ОАОL1 Цртање 1 1 НС О 1 3   4 

7 ОАОЕ1 Енглески језик 1 1 АО О 3 0   3 

8 ОАОGM Грађевински материјали 1 ТМ О 2 2   3 

9 ОАОIА1 Историја архитектуре 1 2 ТМ О 2 0   2 

10 ОZОGF Грађевинска физика 2 ТМ О 2 2   4 

11 ОZОG Геодезија 2 НС О 2 1   3 

12 ОАОL2 Цртање 2 2 НС О 1 3   4 

13 ОАОIG1 Инжењерска графика 1 2 НС О 1 2   3 

14 ОZОАК1 
Архитектонске 

конструкције 1 

2 НС О 2 3   5 

15 ОАОOК 
Основе архитектонске 

композиције 

2 ТМ О 2 1   4 

16 ОАОЕ2 Енглески језик 2 2 АО О 3 0   3 

Друга 

година 

17 ОАОIА2 Историја архитектуре 2 3 ТМ О 2 0   2 

18 ОАОМH Механика 3 НС О 2 2   4 

19 ОАОЈPS Једнопородично становање 3 СА О 2 4   6 

20 ОАООА Одржива архитектура 3 АО О 2 1   3 

21 ОZОАК2 
Архитектонске 

конструкције 2 

3 НС О 2 3   5 

22 ОАОIUR Историја урбанизма 3 ТМ О 2 0   2 

23 ОАОIG2 Инжењерска графика 2 3 НС О 1 2   3 

24 ОАIIB1 
Предмет изборног блока 

1 

3 АО И

Б 

3 0   4 

 ОZIЕS1 
Енглески- 

специјализовани курс 1 

3  И      

 ОZIIТ1 Aрапски језик 1 3  И      

25 ОАОIА3 Историја архитектуре 3 4 ТМ О 2 0   2 

26 ОАОV Вајарство 4 НС О 1 3   4 

27 ОАОUPP Урбанистичко и просторно 4 НС О 2 4   6 



планирање 

28 ОАОКS Колективно становање 4 СА О 2 4   6 

29 ОАООМ Отпорност материјала 4 НС О 2 2   4 

30 ОАОМК Макетарство 4 ТМ О 1 1   2 

31 ОАОI Инсталације 4 ТМ О 1 2   3 

32 ОАIIB2 
Предмет изборног блока 

2 

4 АО И

Б 

3 0   4 

 ОZIIТ2 Арапски језик 2 4  И      

 ОZIЕS2 
Енглески- 

специјализовани курс 2 

4  И      

Трећа 

година 

33 ОАОSА Савремена архитектура 5 ТМ О 2 0   2 

34 ОАОGI Градска инфраструктура 5 СА О 2 1   4 

35 ОАОPH 
Пројектовање хотела и 

објеката за одмор 

5 СА О 2 3   6 

 

36 

 

ОАОPАU 

Технике презентације 

архитектонског и 

урбанистичког дела 

 

5 

 

ТМ 

 

О 

 

1 

 

2 

   

3 

37 ОАОАB Бетонске конструкције 5 НС О 2 2   4 

38 ОАIIB3 
Предмет изборног блока 

3 

5 СА И

Б 

2 1   4 

 ОZIOE Основи економије   И      

 ОАIОG Организација грађења   И      

39 ОАОPА Пејсажна архитектура 6 НС О 2 2   4 

40 ОАОМF 
Механика тла и 

фундирање 

6 СА О 2 2   4 

41 ОАОUR1 Урбанизам 1 6 СА О 2 3   6 

42 ОАОЕТ Ентеријер 6 СА О 2 3   6 

43 ОАОТBZ 
Пројектовање трговачких 

и бизнис зграда 

6 СА О 2 3   6 

44 ОАIIB4 
Предмет изборног блока 

4 

6 АО И

Б 

2 1   4 

 ОАIK Културологија   И      

 ОАIPUD 
Принципи универзалног 

дизајна 

  И      

45 ОАIIB5 
Предмет изборног блока 

5 

6 СА И

Б 

2 1   4 

 ОZIЕЕ Енергетска ефикасност   И      

 ОZISМG 
Савремене методе 

индустријске градње 

  И      

46 ОАОSP1 Стручна пракса 1 6 СА О    6 3 

Четврт

а 

година 

47 ОАОDZ1 
Пројектовање друштвених 

зграда1 

7 СА О 2 3   5 

48 ОАОUR2 Урбанизам 2 7 СА О 2 4   6 

49 ОАОDA Дизајн у архитектури 7 СА О 2 2   3 

50 ОАОISА 
Историја српске 

архитектуре 

7 ТМ О 2 0   2 



51 ОАОЕКО 
Екологија и грађена 

средина 

7 ТМ О 2 0   2 

52 ОАIIB6 
Предмет изборног блока 

6 

7 НС И

Б 

2 2   4 

 ОZIUPG 
Управљање пројектима у 

грађевинарству 1 

  И      

 ОАISP 
Асеизмичко пројектовање 

зграда 

  И      

53 ОАIIB7 
Предмет изборног блока 

7 

7 НС И

Б 

2 2   4 

 ОАIGD Графички дизајн         

 ОZIUI 
Управљање 

инвестицијама 

        

54 ОАОČDK 
Челичне и дрвене 

конструкције 

8 НС О 2 2   3 

55 ОАОАК Архитектонска критика 8 ТМ О 2 1   3 

56 ОАОDZ2 
Пројектовање друштвених 

зграда 2 

8 СА О 2 3   5 

57 ОАIIB8 
Предмет изборног блока 

8 

8 НС И

Б 

2 2   4 

 ОАIYG 
Завршни радови у 

грађевинарству 

        

 
ОАIZRG 

 

Законска регулатива у 

грађевинарству 

  И      

58 ОАIIB9 
Предмет изборног блока 

9 

8 НС И

Б 

2 2   4 

 ОАIОАN 
Очување архитектонског 

наслеђа 

   

И 

     

 ОАIОR 
Обнова и реконструкција 

зграда 

  И      

59 ОАОSP2 Стручна пракса 2 8 СА О    6 3 

60 ОАOZR Завршни рад 8 СА О     12 

 

 

 

 

 
 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Историја уметности   

Наставник : Милошевић Предраг  

Статус предмета: Обавезни  

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета  

Упознавање са потребом и значајем изучавања историје уметности. Упознавање 

основних принципа и особености појединих раздобља, покрета и стваралаца у 

развоју свих врста ликовних уметности од памтивека до првих година 

двадесетпрвог века, са нагласком на сликарство, вајарство и архитектуру, али и 

на нове облике ликовних уметности модерног доба. Овладавање сопственом 



систематичном подлогом за анализу производа ликовних уметности.  

Исход предмета  

Студенти су успешно завршили курс обучавања у историји уметности на основу 

усвојених знања ако: умеју да темељито и правилно анализирају дешавања у 

развоју ликовних уметности; умеју да изложе критичке ставове о производима 

ликовних уметности; ако утемељено излажу своје ставове и позиције о 

раздобљима, покретима и ствараоцима свих врста ликовних уметности.  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјски преглед развоја уметности уопште и овладавање најважнијим 

историјским раздобљима, стиловима и правцима у уметности од Старог века до 

двадесет и првог столећа. Упознавање студената са најистакнутијим ликовним 

ствараоцима и њиховим делима. Обрадом садржаја остварује се уједно и увид у 

историјске стилске токове и изразе у ликовним уметностима.  

После резимеа уметности Старог века следе елаборације раздобља у уметности 

раног Средњег века (хришћанска, исламска). Уметност зрелог и касног Средњег 

века, Нови век (ренесанса, барок), правци деветнаестог столећа (класицизам, 

романтизам, импресионизам, симболизам, постимпресионизам).  

Уметност двадесетог столећа, најважнији правци и уметници. Тежиште је на 

обради сликарства и скулптуре, а у вези са архитектуром и примењеним 

уметностима – дизајном. Следећи хронологију тема шири се и продубљује 

распон садржаја. Ренесанса се представља детаљније, с тим да ту материја 

прогресивно расте од ране ка високој и после опада. Исти принцип важи за 

уметност деветнаестог и двадесетог века, док се барок разматра по националним 

и државним целинама.  

Практична настава:Вежбе, Други облици наставе, Студијски истраживачки 

рад 

Обавезна израда једног семинарског рада.  

Литература  

1. E. Gombrich: Story of Art, Phaidon, London, 1992.   

2. H. W. Janson: Istorija umjetnosti, Beograd, 1975.  

3. Istorija umetnosti, Larousse, Beograd, 1985.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а

:

 

0 



Методе извођења наставе 

Предавања. Консултације. Испит усмени. Семинарски рад је елиминаторан. 

Оцена испита се формира на основу успеха из семинарског рада и усменог дела 

испита.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  писмени испит  

практична настава  Усмени испт  50  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Математика 

Наставник: Миловановић Јекнић Д. Зорица 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Проширивање знања и разумевање одређених поглавља линеарне алгебре, 

аналитичке геометрије, као и области везаних за реалне функције једне реално 

независне променљиве. 

Исход предмета  

Усвајање знања и разумевање одређених поглавља линеарне алгебре, аналитичке 

геометрије, као и области везаних за реалне функције једне реално независне 

променљиве. Оспособљеност студената да препознају, решавају и анализирају 

одабране реалне проблеме применом  математичког апарата. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Линеарна алгебра: Полиноми. Факторизација полинома. Виетове формуле. Безуов 

став. Хорнерова шема. Матрични рачун. Операције са матрицама. Ранг матрице. 

Инверзна матрица. Детерминанте. Решавање система линеарних једначина. 

Крамерова теорема. Гаусов алгоритам.  Кронекер-Капелијева теорема. Матричне 

једначине. Спектрална теорија матрица. 

Аналитичка геометрија: Векторски простори. База и димензија векторског 

простора. Векторска алгебра. Вектори у координатном систему. Скаларни, векторски 

и мешовити производ вектора. Раван. Права у простору. Однос праве и равни. 



Пројекција праве на раван. Задавање површи. Неке површи другог реда.  
Низови. Појам и основна својства. Особине конвергентних низова. Граничне вредности низова. 

Реалне функције једне реалне независне променљиве: Појам реалне функције 

једне реалне независне променљиве.Неке особине функција. Граничне вредности 

функција. Операције са граничним вредностима функција. Непрекидност функције. 

Први извод и диференцијал функције. Геометријска интерпретација првог извода и 

диференцијала. Таблица извода неких елементарних функција. Основна правила 

диференцирања. Изводи вишег реда. Лопиталово правило. Тејлорова формула. 

Примена извода на испитивање функција. Асимптоте функција. Испитивање тока и 

цртање графика функције. 

Практична настава  

Решавање  задатака на вежбама. Задаци садрже проблеме за чије решавање се 

примењује материја изложена на часовима претходних предавања. 

Литература  

1. М. Р. Милошевић, Д. М. Милошевић, Математика 1, Студентски културни центар 

Ниш, Ниш, 2015. 

2. М. Ивовић, Б. Боричић, Д. Аздејковић, Ј. Станојевић, М. Илић, Збирка задатака из  

математике,  Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду,  

Београд, 2015. 

3. Б. Боричић,  М. Ивовић, М. Илић, Математика,  Центар за издавачку делатност  

Економског факултета у  Београду,  Београд 2015. 

4. П. М. Миличић, М. П. Ушћумлић, Елементи више математике 1, Грађевинска 

књига, Београд, 2006. 

5. П. М. Миличић, М. П. Ушћумлић, Збирка задатака из више математике 1, 

Грађевинска књига, Београд, 2005. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 

Прак

тичн

а 

наста

ва: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања. Рачунске вежбе. Консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 2×30 ..........  

семинар-и    

 

 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Нацртна геометрија 

Наставник: Јарамаз Д. Драгана 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 



Циљ предмета 

Развој способности схватања простора, правилно цртање пројекција објеката и 

тумачење већ формираних цртежа објеката. 

Исход предмета  

Способност студента за логичко разумевање геометријског приказивања 

тродимензионих форми помоћу дводимензионог комуникацијског медија, применом 

ортогоналних пројекција. Могућност да се користи геометријско решавање проблема у 

описивању 3-D простора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Графички језик. Технике скицирања. Пропорцијa и конструктивне линије. Увод у 

пројектовање. Основни пoјмови нацртне геометрије. Принципи Нацртне геометрије. 

Пројекцијски триедар и координате. Поступак формирања пројекције. Ортогоналне 

пројекције. Основне пројекције тачке. Помоћне пројекције тачке. Трансформација 

тачке. Основе Нацртне геометрије. Међусобни односи елемената у простору. Примена 

метода Нацртне геометрије. Дефинисање праве величине елемената Нацртне 

геометрије. Трансформација и ротација дужи/праве. Трансформацијом и ротацијом до 

праве величине геометријске слике. Тела у аксонометријском положају. Геометријско 

тело у правцу зрака. Класични проблеми међусобног положаја елемената Нацртне 

геометрије. Угао пресечних дужи/права. Угао пресечних равни. Растојање 

мимоилазних дужи/права. Однос дужи и геометријске слике. Коса раван. Паралеле 

косе равни. Дуж/права кроз косу раван. Обарање косе равни. Геометријска слика у 

косој равни. Геометријско тело на косој равни. Пресеци тела равнима. Раван пресек 

рогљастих тела. Пресек призме равнима. Пресек пирамиде равнима. Раван пресек 

облих тела. Пресек ваљка равнима. Пресек кружног конуса равнима. Развијене 

површине геометријских тела. Колинеација-афинитет. Продор праве кроз тело. Пресек 

рогљастих тела. Продор облих тела. Коса пројекција. Изометрија. Изометријска 

елипса. Централна пројекција-перспектива. Конструкција перспективних слика. 

Сенке. Конструкција сенки. Основна правила. Методе сенчења. Кров. 

Практична настава: 

Самостална израда задатака на вежбама. Задаци садрже проблеме за чије решаванје се 

примењује материја изложене на часовима предходних предавања. 

Литература  

1. Драгана Јарамаз: „Нацртна геометрија“, (skripta) 

2.    Љубица Гагић: „Нацртна геометрија“, Грађевински факултет, Универзитет у 

Београду, Београд, 2007. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тична 

наста

ва: 45 

Методе извођења наставе 

Предавања. На вежбама студенти самостално раде задатке и примењују знање стечено 

на предавањима, уз могућност консултација са присутним професором. Консултације. 

Два колоквијума. Студент је на испиту ослобођен дела градива који је положио на 

колоквијумима. Колоквијуми и испит су писмени. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 



активност у току 

предавања 

10 
писмени испит 

30 

практична настава 20 усмени испт / 

колоквијум-и 40 (2×20)   

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм:  Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Увод  у  архитектонско пројектовање 

Наставник :  Брковић Додиг Ж. Марта 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема   

Циљ предмета 

Циљ предмета је да материја која се предаје на предмету УВОД У ПРОЈЕКТОВАЊЕ  

буде основ у процесу пројектовања архитектонских објеката различите намене. 

Упознавање студената са основним елементима архитектонског пројектовања, 

композицијом, архитектонском анализом, структуром архитектонског пројекта, 

контекстом, размером, односима, димензионисањем, мерама и 

пропорцијама,перцепцијом и симулацијом, логиком просторне организације и 

елементима архитектонског програма. Кроз  једноставне пројекте студенти развијају 

способност уочавања, аналитичког посматрања, промишљања, тумачења, превођења и 

примене вештина на свом решењу. 

Исход предмета  
Кроз једноставне пројекте и вежбе студент развија способност самосталног размишљања, аналитичког 

посматрања и примене графичких и ликовних вештина на сопственом архитектонском решењу, у циљу 

читљивог приказивања стварности, од пројектног програма, скице, концепта до идејног архитектонског 

решења.  

Садржај предмета/Теоријска настава 

Пројектовање као процес; Феномен куће у свим облицима намене, основни елементи 

куће;Елементи архитектуре стуб, греда, зид; Елементи архитектуре плоча, темељ, 

степениште; Архитектонска анализа димензионисање простора; Елементи из 

практикума одређивања минималних димензија коришћења простора (висина, 

ширина, дужина); Елементи из практикума минималне димензије намештаја и 

функционалних целина (соба, кухиња, купатило);Функција простора у 

једнопородичној кући, веза са спољашношћу); Примери једнопородичних кућа у 

Србији; Примери једнопородичних кућа из стране литературе 

Практична настава:Вежбе 

- Анализе простора у којем студент живи са сапекта димензоионисања простора и 

намештаја, у виду опис и цртежа у размери 1:100 

- Анализе задатог примера изграђеног једнопородичног објекта у виду описа и цртежа 

- Решења задатог простора исте димензије, а различитих намена у 1:50 

- Израде макете простора слободне функције са ограниченим еленетима 

- Израде макете конкретног простора на конкретној локацији и опис предложеног 

решења 

-Анализа одабраног дела текста из литературе везане за пројектовање 

Литература  

1.Ле Koрбизије (2014). Ка правој архитектури. 5.изд. Београд: Грађевинска књига. 290 

стр. 24ц 2.Steven Holl (2012). Scale. Zurich: Lars Muller Publishers. 430 p.  



3.Миленковић, Б. (2008). Увод у архитектонску анализу. Београд: ГК. 180 стр. 

4. Ле Корбизије (2002). Модулор. Београд: Јасен. 176 стр. 21цм  

5.Le Corbusier (2001). Une Petite Maison.  

6.Verlag GmbH: Birkhauser Rudolf Arnhajm (1985). Визуелно мишљење. Београд: 

Универзитет уметности у Београду  

7.Rudolf Arnhajm (1987). Уметност и визуелно опажање. Београд: Универзитет 

уметности Бгд. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Практ

ична 

настав

а: 60 

Методе извођења наставе 

Предавања.  Вежбе. Консултације. Испит је писмени. Оцена испита се формира на 

основу успеха из самосталних радова - графичких, колоквијума  и писменог дела 

испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

 10 писмени испит  30 

практична настава  40   

колоквијум-и  10 ..........  

семинар-и  10   

 

 

 
 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Увод у примену рачунара 

Наставник: Јарамаз Д. Драгана 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ наставе овог предмета је да омогући студентима да стекну или употпуне 

рачунарску писменост, упознавањем основних појмова о раду рачунара, оперативном 

систему, апликацијама за обраду текста, раду са табелама, презентацијама, 

интернетом,... 

Исход предмета  

Студенти су оспособљени за несметану примену наведених софтвера у свакодневном 

стручном раду (формирање извештаја, научних и стручних радова, који садрже табеле, 

текст са сликама, дијаграме, формуле, табеларне прорачуне, презентације, ...). 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјат развоја рачунара. Архитектура персоналних рачунара. Основни 

делови компјутера. Функције компјутера. Обрада и складиштење података. Улазни и 

излазни уређаји. Хардвер и софтвер. Кућиште, микропроцесор и диск. Меморија. 



Улазно-излазни портови. Софтвер. Оперативни систем. Помоћни програми. Додатни 

програми. Апликативни софтвери. Базе података. Антивирусни програми. Microsoft 

Windows Подешавање радне површине (Desktop-a). Старт мени. Подешавања Taskbar-

a. Слика на радној површини. Screen saver. Креирање прeчица. Манипулација иконама 

на радној површини. Манипулација апликацијама. Windows Еxplorer. Рад са 

клипбордом. Microsoft Word. Форматирање и измене у документу. Рад са 

колонама и табелама. Стил параграфа. Приказ стила у линији са алаткама. 

Форматирање стила текста. Креирање и мењање табела. Формирање текста и кретање 

унутар табела. Величина и изглед табела. Форматирање табела. Рад са сликама. 

Форматирање слика у документу. Међусобни положај слике и текста. Писање 

симбола. Писање формула и једначина. Едитор једначина. Уметање, форматирање и 

манипулација украсним словима. Штампање докумената. Презентација различитих 

Microsoft Office апликација. Microsoft Excel. Унос формула и функција. 

Аутоматско попуњавање. Креирање сопствених листа. Форматирање табела. 

Напредне технике. Дијаграми. Снимање, учитавање и штампање. Power Point. 

Радно окружење. Палете са алаткама. Израда презентација. Уметање разних 

графичких облика. Дијаграми. Форматирање дијаграма. Убацивање табела. Базе 

података. Microsoft Office Access: Рад са табелама. Elementi MS Access baza podataka. 

Pojam baza podataka. Kreiranje baze podataka. Kreiranje tabela u MS Accessu. 

Практична настава: 

Самостална израда задатака на рачунару. Задаци садрже проблеме за чије решаванје се 

примењује материја изложене на часовима предходних предавања. 

Литература  

1.Драгана Јарамаз: „Увод у примену рачунара“, Факултет за градитељски менаџмент, 

ISBN 978-86-85175-01-5, Београд, 2007. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска 

настава: 15 

Практична 

настава: 30 

Koнсултациј

е:1 

Методе извођења наставе 

Предавања. Рачунарске вежбе. Консултације. Два колоквијума. Семинарски рад на 

тему задате програмске апликације. Теоријски део градива студенти полажу писмено. 

Практични део градива студенти полажу у рачунарској лабораторији. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

10 
писмени испит 

30 

колоквијум-и 50 (2×25) усмени испт / 

Семинарски рад 10   

 
 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Цртање 1 

Наставник: Паровић Д. Ирена 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 



Услов: нема 

Циљ предмета  
Оспособљавање студената да изграђују визуелни однос према стварности, усвајају уметничке садржаје 

и стичу ликовно искуство као услов креативног мишљења у обликовању архитектонских форми и 

простора. Схватање планова композиције и илузивности простора у медијуму цртежа и 

дводимензионалном представљању. Савладавање фундаменталних принципа компоновања кроз 

симболику вертикале, хоризонтале и дијагонале. Истраживање значаја ликовности у савременој 

архитектури и дизајну. 

Исход предмета  

Студенти су савладали  ликовни рукопис, визуелне законитости и естетске вредности 

у области архитектонског пројектовања. Контролисаном и адекватном применом свих 

параметара у креативном процесу, створили су предуслов за будуће креирање 

сопственог ликовног израза и формирање критичког мишљења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

*Теорија форме - Облик аморфне, еманциповане и архетипске форме 

*Најранији облици визуелне комуникације: пиктограми, хијероглифи, калиграфија 

*Композиција - тачка, линија, мрља, површина, волумен, контрасти, сенка, динамикa, 

боја , доминаната, стилизација, квалитет линије 

* Златни пресек као одредница простора, спирала 

* Равнотежа, симетрија и асиметрија 

*Фигуративно и апстрактно 

Практична настава  

*Студија по моделу 

*Истраживање класичних цртачких техника: угљен, туш и перо, графитна оловка, 

лавирани цртеж *Концепт скице и кроки цртежа. 

*Боја и колорит цртежа  

*Визуелна анализа облика – карактер и пропорције 

*Светлост и сенка   

*Принцип цртања од целине ка детаљу. 

*Планови, однос формата и цртежа 

*Посета галеријама и музејима 

Литература  

1. К. Богдановић, Визуелна култура, Београд 1971. 

2. Р. Арнхајм,  Уметност и визуелно опажање, Универзитет Уметности, Београд 1971. 

3. Р. Арнхајм, Визуелно мишљење, Универзитет Уметности, Београд 1985. 

4. Л. С. Едвард - Уметност данас, Младост, Загреб, 1978. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 

Прак

тична 

наста

ва: 45 

Методе извођења наставе 

Монолошко - дијалошка, демонстративна уз употребу модела, наставних средстава и 

техничких апарата. Уводна предавања са провежбавањем према методским 

јединицама. Праћење извођења вежби кроз индивидуалну и колективну коректуру. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
30 писмени испит / 

практична настава 40 усмени испт 30 



колоквијум-и / ..........  

семинар-и /   

 
 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Енглески језик 1 

Наставник: Спалевић М. Биљана 

Статус предмета: обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Развијањеразличитих језичкихвештина а примарно вештину говора и разумевање 

језика. Развој функционалног језика, савладавањеосновнихграматичкихјединица и 

вокабулара; развијањеконверзацијскихвештина; развијањестратегијеучењајезика; 

усавршавање речника, усвајање фраза и реченичних конструкција неопходних за 

свакодневну комуникацију, усвајање речника иѕ области стручних тема у пољу 

архитектуре, уметности, руковођења пројектима 

 

Исход предмета  

Формирање и владање вештинама комуникације и примена наученог у општим и 

стручним пољима.  

 

Садржај предмета 

Глобалиѕација. Запослење. Путовања. Пројекти. Уметност. Дизајн. Студирање на 

даљину. Савремене технологије и свакодневни живот. Култура једне земље.  

Историјски споменици. Заштита и очување споменика културе. Уметник и његова 

личност. 

 

Теме за обраду: Art and Architecture, Landscape architecture, Timeless design, On line 

learning, Lifelong Education, E books, Capital cities, Construction throughout the world 

Литература  

1. English in Аrchitecture, Биљана Спалевић, скрипта, одабрани текстови, Факултет за 

градитељски менаџмент, 2008.  

2.Vocabulary Builder, More than Words, Book 1, Longman 

3. Теst Your English Vocabulary in Use, Michael McCarthy, Cambridge 

4. Market Leader Course Book/ Intermediate Business English: David Cotton, David Falvey 

and Simon Kent;  

published by Longman; 

5. Market Leader Practice File/ Intermediate Business English: David Cotton, David Falvey 

and Simon Kent;  

published by Longman; 

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 

Прак

тична 

наста

ва: 



Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, индивидуалне консултације 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Студијски програм: Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Грађевински материјали  

Наставник: Голић Коса 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Циљ предмета је да упозна студенте са својствима, врстама и применом материјала у 

области грађевинарства и то како основних ( конструктивних ) тако и заштитних. 

Исход предмета  

Студенти су оспособљени за коришћење стечених знања о грађевинским материјалима 

тако да их могу користити у стицању даљих знања из одговарајућих предмета 

Садржај предмета 

Увод, атомско молекуларна структура материјала и агрегатна стања. Структура 

чврстих материјала. 

Основна својства грађевинских материјала, параметри стања, физичка својства, 

хидрофизичка својства, термотехничка и остала важнија физичка својства. Физичко 

механичка својства,  деформациона својства, чврстоће под статичким оптерећењем, 

чврстоће под динамичким оптерећењем. Конструкциона, технолошка и 

експлоатациона својства материјала, реолошка својства, хемијска својства. Методе 

испитивања материјала, дефинисање карактеристика материјала. 

Грађевински камен, основна својства, примјена, испитивање својстава.  

Керамички материјали, производња. Својства и поступци испитивања керамичких 

материјала и њихових производа. Агрегат, гранулометријски састав, остала својства 

гранулата. 

Минерална (неорганска) везива, грађевински гипс, креч, магнезитна везива, пуцолани, 

цемент, основна својства, класе квалитета и примена. Малтери. Бетони, структура, 

свежи и очврсли бетон, основне карактеристике и испитвање појединих особина 

бетона и бетонских производа. 



Материјали добијени прерадом руде, гвожђе и грађевински челик, испитивање 

основних физичко-механичких особина, остали метали. 

Материјали органског порекла, Дрво и материјали на бази дрвета, трајност и заштита.  
Угљоводонична везива, Битумен и катран, Полимери и пластичне масе, Материјали за специјалне 

намене. Нови материјали. 
Литература  

1. М.Мурављов: Грађевински материјали, Грађевинска књига, Београд, 2002. 

2. С.Живковић : Грађевински материјали, збирка решених тестова, Грађевинска књига, 

Београд, 2002 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Пр

акт

ичн

а 

нас

тав

а: 

30 

Методе извођења наставе 

Предавања. Графичке вежбе и тестови . Консултације.Испит је писмени. Оцена испита 

се формира на основу успеха из самосталних радова и писменог дела испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  Поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  Усмени испт   

колоквијум-и    

Семинарски рад и 

презентација семинарског 

рада 

60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Историја архитектуре 1 

Наставник : Вујичић Н. Лејла  

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 



Услов: Нема 

Циљ предмета: Упознавање историјских, социолошких и географских услова који су 

били пресудни за остварења у сфери архитектонског деловања kao и развојa na пoљy 

конструкције, просторне организације, форме и стилске одређености архитектура 

периода “Старог века”.  

Исход предмета : Студенти су успешно завршили курс обучавања ako умеју да 

прeпoзнajy историјски оквир у коме је одређена архитектура настајала, основне 

карактеристике градитељског деловања, коструктивне логике и генезу форме и 

орнамента кроз време, кључне објекте и личности, као и однос између архитектуре и 

других  уметности у периоду који се разматра. 

Садржај предмета  

Увод у предмет историја архитектуре. Неопходност категоризације историјских епоха. 

Увод у терминологију неопходну за разумевање и проучавање историјског садржаја 

или анализу објекта који припада неком историјском периоду. 

Праисторија (творевине палеолита и неолита) 

Египатсka архитектура  

Архитектура Месопотамије и егејског подручја  

Античка Грчка I 

Античка Грчка II 

Антички Рим i Етрурци 

Антички Рим II 

Архитектура древне Азије (Индија, Југоисточна Азија, Кина и Јапан) 

 

Литература  

1.Трактенберг, М., Хајман, И.: Архитектура од преисторије до постмодернизма, 

Грађевинска књига, Београд 2006.  

2.Несторивић, Б., Архитектура старог века, Научна књига, Београд, 1952. 

3.Kostof, S., А History of Architecture, Settings and Rituals, Oxford University Press, 1995..  

4.Милић, Б., Развој града кроз стољећа, Књига 1, 2 и 3, Школска књига, Загреб   

5.Мűллер, W., Гунтхер, В., Атлас архитектуре 1 и 2, Грађевинска књига, Београд 

2005  

6.Јансон, Х. W., Историја уметности, Просвета, Београд, 

7.Stoksted, M., Kothren, M., Art History, Pearson, 2008 

8.Куртовић-Фолић, Н., Развој архитектуре, Књига 1, Архитектонски факултет, 

Београд, 2001.  (само у библиотеци АФ)  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а



: 

0 

Методе извођења наставе: Студентима се предавање излаже уз PowerPoint 

презентације. 

Обавезно присуство на свим предавањима и вежбама. Консултације. Успешно 

положена два колоквијума.Оцена се формира на основу успеха из предиспитних 

обавеза и писменог испита. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 50 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 2×25    ..........  

Семинарски рад     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Грађевинска физика 

Наставник:  Голић Коса   

Статус предмета: Oбавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање студената са основним  принципима и законитостима из области 

грађевинске физике. Примена теоријских знања за решавање практичних проблема 

кроз рачунска вежбања. Упознавање са мерењима, мерном техником и обрадом 

резултата кроз лабораторијска вежбања. 

Исход предмета  

Способност термалне анализе грађевинских материјала. Разумевање преноса влаге и 

звука и области природног и вештачког осветљења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Основни принципи термодинамике и њихова примена у зградарству. Процеси 

размене топлоте (провођење,конвекција,зрачење). Лабораторијске методе испитивања 

пролаза топлоте у грађевинским конструкцијама зграда. Еластичност. Хуков закон. 

Дифузија водене паре. Фиков закон. Основне карактеристике водене паре.  Дифузија 

водеве паре кроз грађевинске елементе. 



Механички таласи. Једначина, брзина и енергија механичких таласа. Апсорпција 

таласа. 

Основе акустике. Јадчина и апсорпција звука. Утицај буке и вибрација на човека. 

Мере заштите од буке. 

Елементи оптике. Природа светлости. Услови за добру осветлјеност. Количник 

дневне светлости. Осунчаност.    

Практична настава  

Практична настава се састоји у примени теоријског знања при решавању задатака, у 

реализацији и одбрани лабораторијских вежби које прате теоријско градиво физике.  

Литература  

1. Георгијевић В., Б. Станић и К. Николић: Предавања из физике, Грађевински 

факултет, Београд, 2005-12-27. 

2. Фриш С.Е., Тиморјева А.В., Курс опште физике (Књига 1, Књига 2), Завод за 

издавање уџбеника, Београд, 1969 

3. Шилд Е. И група аутора, Грађевинска физика, Грађевинска Књига, Београд, 

1985 

4. Јањић Ј., Ж. Поповић и Б. Радивојевић: Збирка задатака из физике, Завод за 

уџбенике и наставна средства, Београд, 1998 

5. Жижић О.: Физика збирка решених задатака, Универзитет у Београду, 

Машински факултет, Београд, 2001 

6. Нешић Љ. : Практикум експерименталних вежби из физике, Универзитет у 

Нишу, Природно-математички факултет, Ниш, 2007 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тична 

наста

ва: 30 

Методе извођења наставе 

Предавања и интерактивна настава, практична настава (рачунске и лабораторијске 

вежбе), колоквијуми за проверу знања. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 20 

колоквијум-и 2×30 ..........  

семинар-и    

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Геодезија 

Наставник: Стевић Драган 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов:нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да оспособи студенте за сагледавање простора, његовог приказивања 



на геодетским подлогама, као и стицање основних знања из области примене геодезије 

у архитектури и урбанизму. 

Исход предмета  

Усвајање основних појмова Геодезије и примена стеченог знања у стручним 

предметима, као и оспособљавање за сагледавање простора у коме се реализују 

архитектонски пројекти и урбанистички планови. 

Садржај предмета 

Основи Геодезије. Улога Геодезије у пројектовању, планирању и изградњи. Извори 

геодетских информација. Геодетске мреже. Мерење дужина. Мерење углова. Мерење 

координата. Мерење висинских разлика. Тачност геодетских мерења. Методе 

позиционирања тачака у простору. Методе прикупљања података о простору. Основни 

појмови о картама. Основни појмови о геодетским плановима. Преношење 

грађевинских и архитектонских пројеката на терен. Геодетске методе обележавања 

тачака на терену. Рачунање запремина земљаних маса.  Геодетски пројекат изведеног 

стања. Примена геодезије у архитектури и урбанизму. 

Литература  

a.i.1. Недељковић, Ј., Цвијовић, Ч.: Геодезија – практикум, Висока 

грађевинско-геодетска школа, Београд, 2008. 

2. Васовић, О., Гучевић, Ј.: Практична геодезија 1,   Висока грађевинско-геодетска 

школа, Београд, 2014. 

3. Марковић, Д.: Геодетски планови, Висока грађевинско-геодетска школа, 

Београд, 2015. 

4. Панџић, С., Панџић, Ј.: Инжењерска геодезија, Висока грађевинско-геодетска 

школа, Београд, 2015. 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава:  30 Практичн

а настава: 

15 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудиторне вежбе, консултације. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне 

обавезе 

поени Завршни испит поени 

активност у току 

предавања 

10 писмени испит 30 

практична настава 0 усмени испт 0 

колоквијум-и 60   

семинар-и 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Цртање 2 

Наставник: Паровић Д. Ирена 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета  
Оспособљавање студената да препознају просторне елементе и њихове односе, да изграде визуелни 

однос према стварности и стекну ликовно искуство, попут сликарства и графике, које је од значаја за 

студије архитектуре. Савлађивање основних елемената материјалног облика, простора, светлости, и 

боје, који су основ сваког визуелног и креативног изражавања. Поимање значаја ликовности у 

свеукупној хуманизацији животне средине. Истраживање, аналитичко констатовање, сагледавање и 

објашњавање  ове везе и њена примена на концепт рада кроз дизајн и пројектовање у архитектури.  

Исход предмета  

Савлађивање  ликовног рукописа, визуелних законитости и естетских вредности у 

процесу архитектонског пројектовања. Упознавање са ликовним елементима и 

основним знањима из Теорије боје и форме путем репрезентативних примера 

уметничких дела из области  Историје уметности. Разумевање цртежа као средства 

ликовног изражавања. Примена естетских принципа визуелних уметности у 

креирању архитектонских облика. Стицање неопходних стручних, уметничких и 

техничких знања и вештина у циљу неговања индивидуалне ликовне поетике. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

*Ликовни елементи – обнављање претходно усвојених знања 

*Композиција - продубљивање знања студената о перспективи, волумену, равнотежи и пропорцијама  

*Студија топло-хладних односа боја 

*Релативизам бојених односа (психофизичко дејство боје) 

*Просторно дејство боје (волумен) 

*Колористичке варијације у архитектури (колористичка композиција амбијента) 
Практична настава  

* Истражујући задате елементе облика, простора, светла и феномена боје и валера, 

студенти  ће научити да изграде хармонију у односима између ових елемената који 

су део једне визуелне целине. 
* Вежбе се изводе у атељеу и екстеријеру 
* Посете галеријама и музејима 

Литература  

1. Б. Вагнал, Цртање и сликање, Југословенска књига и Научна књига, 1990. 

2. К. Богдановић, Визуелна култура, Београд, 1971. 

3. Р. Арнхајм, Уметност и визуелно опажање, Универзитет Уметности, Београд, 

1971. 

4. Р. Арнхајм, Визуелно мишљење, Универзитет Уметности, Београд, 1985. 

5. H. Клотз, Уметност у XX  веку; модерна –постмодерна, друга модерна, Светови, 

Нови Сад, 1995. 



Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 

Прак

тична 

наста

ва: 45 

Методе извођења наставе 

Монолошко - дијалошка, демонстративна уз употребу модела, наставних средстава и 

техничких апарата. Уводна предавања са провежбавањем према методским 

јединицама. Праћење извођења вежби кроз индивидуалну и колективну коректуру. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
30 писмени испит / 

практична настава 40 усмени испт 30 

колоквијум-и / ..........  

семинар-и /   

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Инжењерска 

графика 1 

Наставник: 

Јарамаз Д. 

Драгана 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ наставе овог 

предмета је да 

упути студенте у 

основне појмове, 

команде и 

практични рад 

апликативног 

програма за 

компјутерски 

подржано техничко 

цртање. Настава 

обухвата: 

упознавање са 

дводимензионим 

конструисањем у 

програму Auto 

CAD. 

Исход предмета  

Студенти су 

оспособљени за 

формирање 

документације 

помоћу 

дводимензионог 

цртања у програму 

Auto CAD. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Коришћење 

рачунара у 

процесу 

пројектовања. 

Програми за 

цртање. AutoCAD 



Основни појмови. 

Оквир за дијалог 

Start up. Оквир за 

дијалог Today. 

Радно окружење. 

Графички прозор. 

Прозор за унос 

команди. Менији и 

палете. Отварање 

новог и постојећег 

цртежа. Чување и 

затварање цртежа. 

Подешавање 

графичког и 

текстуалног екрана. 

Подешавање 

цртежа. 

Дефинидсање 

координатног 

почетка. Избор 

система јединица и 

размере.. Границе 

цртежа. Задавање 

координата 

тачака. Апсолутне 

координате. 

Релативне 

Декартове 

координате. 

Релативне поларне 

координате. 

Критеријуми 

прецизног 

задавања 

положаја тачке. 

Подешавање Osnap 

критеријума. 

Примена Osnap 

критеријума при 

цртању. Команде 

за цртање. 

Креирање праве 

линије. Креирање 

полилинија. 

Цртање 

правоугаоника. 

Цртање кругова и 

лукова. Брисање 

објеката. 

Модификовање 

објеката. 

Скраћивање линија. 



Продужавање 

линија. Команда 

Offset. Команда 

Fillet. Копирање 

објеката. Зумирање 

делова цртежа. 

Подешавање боје, 

типа i дебљине 

линија. Пример 

развијања 

стратегије при 

цртању. 

Организација 

цртежа. Нивои као 

алат за 

организацију 

цртежа. 

Коришћење 

менаџера нивоа. 

Пребацивање 

објеката на 

одређени ниво. 

Искључивање и 

замрзавање нивоа. 

Особине нивоа и 

објеката. Употреба 

нивоа у 

пројектовању и 

штампању. 

Креирање 

блокова. 

Формирање блока. 

Уметање блока. 

Препознавање 

уметнутог блока 

помоћу чворова. 

Препознавање 

уметнутог блока 

помоћу команде 

List. Препознавање 

уметнутог блока у 

прозору Properties. 

Mодификација 

унутар уметнутог 

блока. Блок као део 

цртежа и као 

посебан цртеж. 

Размена 

информација 

између цртежа. 

Шрафирање. 

Команда за 



шрафирање. Избор 

и модификовање 

шрафуре. 

Димензионисање. 

Дефинисање коте. 

Креирање новог 

стила котирања. 

Избор стила 

котирања. 

Различити типови 

кота. 

Модификовање 

кота. Рад са 

текстом. 

Штампање у 

програму 

AutoCAD. 

Практична 

настава: 

Самостална израда 

задатака на 

рачунару. Задаци 

садрже проблеме за 

чије решавање се 

примењује материја 

изложене на 

часовима 

предходних 

предавања. 

Литература  

Драгана Јарамаз: „ 

Савремене методе 

пројектовања“ 

(књига у 

припреми)“ 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска 

настава: 15 

Практична 

настава: 30 

Koнсултациј

е: 1 

Методе извођења 

наставе 

Предавања. 

Рачунарске вежбе. 

Консултације. 

Колоквијум. 

Студенти 

колоквијум и испит 

полажу у 

рачунарској 

лабораторији. 

Оцена знања 

(максимални број 



поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

10 писмени испит (уз 

рачунар) 

30 

колоквијум-и 60 усмени испт / 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  
 

Студијски 

програм:Архитектур

а и урбанизам 

Назив предмета: 

Архитектонске 

конструкције 1 

Наставник : 

Василски, С. 

Драгана 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Да студенти 

упознају, зграду као 

целину, њене 

подцелине, 

склопове, 

подсклопове и 

елементе масивног и 

скелетног 

конструктивног 

склопа, неопходне 

за праћење садржаја 

других стручних 

предмета. 

Исход предмета  

Стицање 

способности 

сагледавања 

техничких проблема 

и њихово решавање 

као и знања за 

израду пројектних 

елабората и 



реализацију објеката 

високоградње. 

Садржај предмета  

Увод, елементи, 

склопови и систем 

конструкција. 

Зидови, подела, 

грађевинско-

физичке 

карактеристике, 

отвори у зидовима, 

материјали, начини 

израде. Масивни 

конструктивни 

склоп. Земљани 

радови – ископи, 

насипи. Начини 

темељења, врсте 

темеља. Изолација 

од влаге и воде. 

Скелетни 

конструктивни 

склоп од армираног 

бетона, дрвета, 

челика и мешовити 

системи. 

Међуспратне 

конструкције – 

подела и 

материјали. Кровови 

– равни и коси. 

Решеткасти кровни 

носачи – 

материјали. Стрехе. 

Кровни покривачи и 

одводњавање. 

Лимени олуци и 

опшивке. 

Литература  

1.  РанкоТрбојевић: 

Архитектонске 

конструкције-

масивни 

конструктивни 

склоп, Орион- арт, 

Београд, 2006. 

2.  Миодраг 

Петровић: 

Архитектонске 

конструкције, 

Орион-арт, Београд, 

2006. 



Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

ра

кт

и

ч

н

а 

н

ас

та

ва

: 

45 

Методе извођења 

наставе 

Теоретски део се 

излаже на 

предавањима. 

На вежбама 

студенти 

самостално раде 

вежбе према 

индивидуалним 

пројектним 

задацима. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 16 - 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 20  пута 2 = 40 Предуслов  УКУПНО.......... 35 - 70 

Елаборат графичких вежби 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

 

Назив предмета:  

Основе   

архитектонске  

композиције              

Наставник : 

Миловановић 

Милош  

Статус предмета: 

Oбавезни      

Број ЕСПБ:  4                                                                    

Услов: Нема 

Циљ предмета  

 

Настава из предмета 

Oснове 

архитектонске 

композиције,предст

авља фундамент 

образовног процеса 

за будуће 

архитекте.Циљ је да 

се током овог курса 

"граматички" 

анализира језик 

архитектуре,да се 

студенти упознају са 

елементима и 

средстима, која 

стоје на 

располагању, у 

стварању 

архитектуре као 

уметност.Такође 

током овог курса,  

студенти се упознају 

са принципима и 

правилима која 

представљају трајну 

вредност  у 

архитектонској 



композицији  и нису 

ствар моде .  

Исход предмета  

Са овим предметом 

студент стиче знање 

о принципима и  

правилима,   који 

представљају  

фундамнет  за  

успешно 

компоновање  

архитектонских  

објеката, који  треба 

да се разликују  од 

обичне 

конструкције. 

                   

Садржај предмета 

Теоријска настава   

.Кроз кратак 

историјски преглед,  

дају се одговори 

разних аутора на 

питање "Шта је то 

архитектура ?" 

Архитектура као 

друштевна појава. 

Системи 

композиција.Архите

ктонска 

композиција и 

принципи визуелне 

перцепције.Перцепц

ија 

дистанци.Визуелна 

организација форми 

у равни и у 

простру.Око као 

мерило за изглед 

предмета. 

Пропорцијски 

односи.Витрувије,Л

еонардо да Винчи , 

Ле Корбизије  . 

Улога " модулора"  

у архитектури. Боја 

у архитектури.  

 

Практична 

настава:Вежбе, 

Други облици 

наставе, Студијски 



истраживачки рад 

Студенти раде  

четири семинарска 

рада, на задате теме 

које се изучавају у 

овом предмету.                                          

  Литература 

  

 1. Несторовић Б.     

- Увод у 

архитектуру, Г.К. 

Београд 

 2. Гидеон  З.,            

- Простор време и 

архитектура, Г.К. 

Београд 

 3. Норберг шулц,     

- 

Егзистенција,просто

р и 

архитектура,Г.К., 

Београд 

 4. Витрувиус П.М.,  

- Десет књига о 

архитектури ,Г.К. 

Београд  

 5. Ле Корбизије ,      

- Ка правој 

архитектури,Г.К., 

Београд 

 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава:  30 

  

Практична настава:  15  

Методе извођења 

наставе: 

 Предавања 2  часа 

недељно,  

консултације 2 часа 

недељно  

 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена   Завршни испит  Поена   

активност у току предавања        10 писмени испит  30 

практична настава       

колоквијум-и     2 x 20 ..........  

семинар-и     2 x 10      

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Енглески језик 2 

Наставник: 

Спалевић М. 

Биљана 

Статус предмета: 

обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљпредмета 

Развијањеразличит

их језичкихвештина 

а примарно 

вештину говора и 

разумевање језика. 

Развој 

функционалног 

језика, 

савладавањеосновн

ихграматичкихједи

ница и вокабулара; 

развијањеконверзац

ијскихвештина; 

развијањестратегије

учењајезика; 

усавршавање 

речника, усвајање 

фраза и реченичних 

конструкција 

неопходних за 

свакодневну 



комуникацију, 

усвајање речника иѕ 

области стручних 

тема у пољу 

архитектуре, 

уметности, 

руковођења 

пројектима 

 

Исход предмета  

Формирање и 

владање вештинама 

комуникације и 

примена наученог у 

општим и стручним 

пољима.  

 

Садржај предмета 

Путовања. 

Промене. 

Школовање. 

Уметност. Дизајн. 

Студирање на 

даљину. Савремене 

технологије и 

свакодневни живот. 

Електронске књиге. 

Друштвене мреже. 

Стручна 

усавршавања. 

Утицај уметности 

на свакодневни 

живот.  

 

Теме за обраду: Art 

and Architecture, 

Artist and their 

personality, 

Landmarks, 

Globetrotter, 

Bridges, 

Skyscrapers, Capital 

cities, Hostels 

Литература  

1. English in 

Аrchitecture, 

Биљана Спалевић, 

скрипта, одабрани 

текстови, Факултет 

за градитељски 

менаџмент, 2008.  



2.Vocabulary 

Builder, More than 

Words, Book 1, 

Longman 

3. Теst Your English 

Vocabulary in Use, 

Michael McCarthy, 

Cambridge 

4. Market Leader 

Course Book/ 

Intermediate 

Business English: 

David Cotton, David 

Falvey and Simon 

Kent;  

published by 

Longman; 

5. Market Leader 

Practice File/ 

Intermediate 

Business English: 

David Cotton, David 

Falvey and Simon 

Kent;  

published by 

Longman; 

6. Test your English 

synonyms, tests, 

texts, exercises 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 

Прак

тична 

наста

ва: 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, 

индивидуалне 

консултације 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Историја 

архитектуре 2 

Наставник: 

Вујичић Н. Лејла  

Статус предмета: 

Обавезни  

Број ЕСПБ: 2 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са 

архитектонским 

деловањем у 

периоду средњег 

века у контексту 

културно-

друштвених и 

географских 

чинилаца као и 

уметничких праваца 

периода. 

Исход предмета  

Студенти су 

успешно завршили 

курс обучавања ако 

умеју да препознају 

историјски оквир у 

коме је одређена  

архитектура 

настајала, основне 

карактеристике 

градитељског 

деловања, 

конструктивне 

логике и генезу 

форме кроз  време, 

кључне објекте и 

личности, као и 

однос између 



архитектуре и 

других уметности у 

периоду који се 

разматра. 

Садржај предмета 

Увод у предмет 

историја 

архитектуре 2. 

Преглед 

архитектуре средњег 

века. 

Ранохришћанска 

архитектура 

Архитектура 

хришћанског истока 

Византијска 

архитектура. (рана, 

средња и позна 

Византија)  

Архитектура 

Прероманике  

Романичка 

архитектура  

Готска архитектура 

Световна 

архитектура средњег 

века – 

фортификације, 

замкови и градови.  

Исламска 

архитектура 

Руска архитектура 

Архитектура 

“других”: Азија у 

периоду европског 

средњег века 

Архитектура 

“других”: Јужна 

Америка у периоду 

европског средњег 

века 

Литература  

1.Трактенберг, М., 

Хајман, И., 

Архитектура од 

преисторије до 

постмодернизма, 

Грађевинска књига, 

Београд 2006.  

2.Бошковић Ђ., 

Архитектура 

средњег века, 



Београд, 1957 

3.Kostof, S., А 

History of 

Architecture, Settings 

and Rituals,Oxford 

University Press, 

1995.  

4.Милић, Б., Развој 

града кроз стољећа, 

Књига 1, 2 и 3, 

Школска књига, 

Загреб   

5.Мűллер, W., 

Гунтхер, В., Атлас 

архитектуре 1 и 2, 

Грађевинска књига, 

Београд 2005  

6.Јансон, Х. W., 

Историја 

уметности, 

Просвета, Београд, 

7.Stoksted, 

M.,Kothren, M., Art 

History, Pearson, 

2008 

8.Stoksted, 

M.,Kothren, 

M.,Medieval Castles, 

Greenwood Press, 

2005 

9.Куртовић-Фолић, 

Н., Развој 

архитектуре, Књига 

1, Архитектонски 

факултет, Београд, 

2001.  

(само у библиотеци 

АФ)  

Број часова активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Пр

ак

ти

чн

а 

на

ст

ав

а: 

0 

Методе извођења 

наставе: 

Студентима се 

предавање излаже уз 



PowerPoint 

презентације. 

Обавезно присуство 

на свим 

предавањима и 

вежбама. 

Консултације. 

Успешно положена 

два колоквијума 

Оцена се формира 

на основу успеха из 

предиспитних 

обавеза и писменог 

испита. 

Оцена знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 40 

колоквијум*** 2×30 усмени испит / 

Семинарски рад  /   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : 

Aрхитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Механика 

Наставник: 

Голубовић Матић 

Дара 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да 

упозна студенте са 

општим 

принципима и 



математичким 

апаратом који се 

сусрећу у статици. 

Исход предмета  

Усвајање основних 

појмова статике, 

неопходних за 

анализу и решавање 

инжењерских 

проблема. 

Разумевање појмова 

везе, оптерећења и 

равнотеже, као и 

основних 

аналитичких 

поступака 

неопходних за 

решавање 

сложенијих 

конструктивних 

проблема. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Скалари и вектори. 

Основни појмови и 

аксиоме статике. 

Системи сучељених 

сила, Варињонова 

теорема. Момент 

силе и теорија 

спрега силе. Врсте 

веза. Услови 

равнотеже. 

Статички одређени 

и статички 

неодређени задаци. 

Равни системи 

паралелних сила и 

спрегова. 

Произвољни раван 

систем сила. 

Произвољни 

просторни систем 

сила и спрегова. 

Континуално 

расподељена 

оптерећења. 

Равнотежа носача 

(линијских, гредних, 

сложених). 

Елементи графичке 

статике, Кремонин 



план. Тежиште и 

моменти инерције. 

Трење. 

Практична настава 

Аудиторне вежбе 

Литература  

1. Статика, М. 

Лукачевић, В. 

Човић, Грађевинска 

књига, 2000. 

2. Статика, Л. Русов, 

Научна књига, 1994. 

3. Klasična fizička 

mehanika, Krpić 

Dragomir, Savić Ilija, 

Beograd : Naučna 

knjiga, 1979 

4. Mehanika I, 

Naerlović-Veljković, 

Natalija, Beograd : 

Nauka, 1996 

5. Kurs opšte fizike : 

fizička mehanika, 

Žižić Božidar, 

Beograd : Naučna 

knjiga, 1983 

6. Rešeni zadaci iz 

teorijske mehanike sa 

izvodima iz teorije. 

[Knj.] 1, Statika i 

kinematika, Bat´ 

Moisej Iosifovič, 

Džanelidze Georgij 

Justinovič, Kel´zon 

Anatolij Saulovič, 

Mašinski fakultet, 

1992 

7. Teorijska mehanika 

: kratki kurs, Targ, S. 

M., Beograd : 

Građevinska knjiga, 

1962, 1971 

8. Mehanika 1 : 

zbirka ispitnih 

zadataka, Grbić 

Dragoljub, Naučna 

knjiga : Građevinski 

fakultet, 1992 

9. Механика, Đukić 

Đorđe, Atanacković 

Teodor, Cvetićanin 

Livija, Факултет 



техничких наука, 

Нови Сад 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а 

н

а

с

т

а

в

а

: 

3

0 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, 

аудиторне вежбе, 

консултације. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 20 

практична настава 0 усмени испт 10 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и 0   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета:  Једнопородично становање 
 

Наставник:  

Миловановић 

Милош 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ:6 

Услов: Увод  у 

пројектовање, 

Архитектонске 

конструкције 

Циљ предмета 

Основни наставни циљеви предмета усмерени су ка упознавању студената са 

тематиком архитектонско-урбанистичких склопова породичног становања. 

Информације о факторима који условљавају видове и нивое архитектуре ове 

типолошке групације и изучавање њихове различите морфолошко-структуралне 

манифестације у простору неке су од тежишних тема .Предавања  су у функционално 

вези са радом Увод  у пројектовање, Архтектонске конструкције и представљају 

теоријску подлогу за стицање искуства у примени теоријских знања у решавању 

пректичних задатака у поступку пројектовања.  
 

Исход предмета  

Оспособљавање  

студената за 

пројектовање  

једнопородичних  

двоетажних 

објеката у свим 

типолошким 

облицима 

(слободностојећих, 

двојних, у низу,  

атријумских, 

терасастих) који су 

могући  за 

конкретне локације 

у различитим  

климатским и 

типолошко –

морфолошким 

срединама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Тематске јединице: 

Становање кроз 

историју.Традицио

нална српска 

архитектура 

становања.Типолог



ија стамбених 

објеката. 

Типологија 

породичног 

становања. 

Карактеристике 

једнопородичне 

слободностојеће 

куће.Карактеристик

е двојне породичне 

куће. 

Карактеристике 

породичних кућа у 

низу.Терасасте 

куће.Атријумске 

породичне куће. 

Однос према 

окружењу 

(интровертност – 

ектровертност).Ми

кро климатски и 

остали услови 

грађења. Парцела- 

величине облици . 

Урбанистички 

параметри за 

пројектовање и  

техн. 

норамативи.Функц

ионални садржај 

стамбеног 

простора. 

Организација 

простора 

породичне куће и 

остали утицаји на  

обликовање 

стамбеног 

простора. Аерација, 

инсолација суседи, 

ваздушна кретања, 

морфологија 

терена. 

Материјализација  

објекта и  

конструктивни 

системи прате 

функционални 

садржај и 

фузионишу се у 

целину.  Приказ 

карактеристичних 



домаћих и светских 

примера.  

Практична 

настава  

Студенти раде на 

пројектном задатку 

мањег обима : 

слободностојећа 

кућа, двојна кућа, 

кућа у низу...   

Програм обухвата 

израду  граф. 

радова уз 

константну анализу  

организације 

простора и 

дефинисање 

просторно 

функционалних 

целина . 

Литература  

1. Миленковић, 

Б.,Увод у 

архитектонску 

анализу, ГК, 

Београд, 1988.  

2. Ракочевић М., 24 

часа архитектуре , 

Орион Арт, Београд 

,2001. 

3. Бајлон М.: 

Становање-тема 1: 

Организација стана, 

Архитектонски 

факултет Београд, 

1979. 

4.Нојферт Е.; 

Архитектонско 

пројектовањ, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1987. 

5. Лојаница В., 

Становање- 

тематске целине, 

Архитектонкски 

факултет, Београд, 

2013 

6. Ле Koрбизије : 

Ка правој 

архитектуриi 

(1923), Београд, ГК, 

2001. 



7.  Гиедион С., 

Простор ,време и 

архитектура, ГК, 

Београд ,2001. 

8.  Шулц  К.Н.   

Становање, 

Грађевинска књига, 

Београд 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:  30  

Прак

тичн

а 

наста

ва:  

60 

Методе извођења 

наставе 

Континуирана  

презентација 

методолошког 

поступка  у 

POWER POINT 

,светских и 

домаћих примера. 

Вежбе  Израда 

грапичких радова-

једнопородични  

објекти  П+2 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава 40 усмени испт 30 

колоквијум-и 20 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

Почетак 

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Одржива 

архитектура 

Наставник: 

Василски  С. 



Драгана 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Разумевање 

повезаности, 

међуутицаја и 

међузависности 

изграђеног 

подручја и његовог 

еколошког 

окружења, са 

циљем овладавања 

могућностима 

имплементирања 

одрживих 

технологија. 

Исход предмета  

Овладавање 

могућностима 

практичне примене 

одрживих 

технологија у 

пројектовању и 

извођењу физичких 

структура животне 

средине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Општи принципи 

одрживости. ОИЕ 

(обновљиви извори 

енергије). Соларна 

архитектура. 

Активни соларни 

системи. Пасивни 

соларни системи. 

Природно 

осветљење. ОА са 

аспекта комфора 

корисника 

(унутрашња клима). 

Одрживи 

грађевински 

материјали. Омотач 

објекта у контексту 

ОА. Модули ОА-

нивои распона од 

индивидуалног 

стамбеног објекта 



до градских целина.  

Практична 

настава:Вежбе, 

Други облици 

наставе, Студијски 

истраживачки рад 

Вежбе – елаборат 

графичких радова 

(пројекат са 

применом 

принципа ОА) 

Литература  

1. Светлана 

Стевовић, 

Драгана 

Василски: 

Одржива 

архитектура, 

Задужбина 

Андрејевић, 

Београд, 

2010. 

2. Весна 

Косорић: 

Активни 

соларни 

системи, ГК 

Београд, 

2008. 

3. Мила Пуцар: 

Биоклиматск

а 

архитектура 

– 

застакљени 

простори и 

пасивни 

соларни 

системи, 

Монографиј

а, Посебна 

издања/ИАУ

С, бр.45, 

2006, ИСБН 

86-80329-41-

X 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 Пр

акт

ичн

а 

нас

тав



а: 

15 

Методе извођења 

наставе 

Теоретски део се 

излаже на 

предавањима. 

На вежбама 

студенти 

самостално раде 

вежбе према 

индивидуалним 

пројектним 

задацима. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 20x2=40 ..........  

семинар-и 20   
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 



урбанизам 

Назив предмета: 

Архитектонске 

конструкције 2 

Наставник : 

Василски  С. 

Драгана 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Циљ предмета 

Сагледавање 

савремених и 

традиционалних 

трендова у 

пројектовању 

објеката 

високоградње, 

интегрисање 

конструктивног 

склопа, лакше 

сагледавање осталих 

садржаја 

архитектонског 

пројектовања. 

 

Исход предмета  

Стицање знања о 

савременим и 

традиционалним 

трендовима у 

пројектовању 

објеката 

високоградње,  као 

и способност 

сагледавања 

техничких проблема 

и њихово решавање. 

Садржај предмета 

  

Равни и стаклени 

кровови -  подела,  

материјали, израда. 

Степеништа -  

подела,  материјали 

и димензионисање. 

Степенишне и 

балконске ограде. 

Врата и прозори – 

подела, материјали 

и стандарди. 



Обешене фасаде. 

Завршни радови: 

малтерисање и 

бојење унутрашњих 

зидова и плафона. 

Израда подова од 

различитих 

материјалс. Обрада 

унутрашњих зидова. 

Фасадерске обраде и 

термоизолациона 

облагања спољних 

зидова и разних 

спољашњих 

конструкција. 

Звучна изолација. 

 

Литература  

1.Ранко Трбојевић 

„Архитектонске 

конструкције – 

масивни 

конструктивни 

склоп“ , Орион-арт 

Београд, 2006 

2.Миодраг 

Петровић 

„Архитектонске 

конструкције 2“ ,  

Орион-арт 

Београд, 2006 

3.Владислав 

Ивковић „ 

Вишеспратне 

скелетне зграде – 

конструктивни 

склопови и 

елементи“, 

Архитектонски 

факултет , Београд, 

1974 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н



а

с

т

а

в

а

:

 

4

5 

Методе извођења 

наставе 

Теоретски део се 

излаже на 

предавањима. 

На вежбама 

студенти 

самостално раде 

вежбе према 

индивидуалним 

пројектним 

задацима. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Обавезно присуство 

предаванјима 

5 писмени испит 16 - 30 

Обавезно присуство 

вежбама 

5 усмени испт  

колоквијум-и 2×20 Предуслов  УКУПНО.......... 35 - 70 

Елаборат графичких вежби 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Историја 

урбанизма 

Наставник: 

Тодоровић 

Искјердо Т. Маја 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са историјом 

урбанизма и градитељства 

кроз цивилизације и 

културе од праисторије до 

постмодернизма. 

Упознавање историјских, 

природних, друштвених и 

културних услова који су 

узрочно-последично 

утицали на развој старих 

цивилизација и култура. 

Упознавање материјала и 

техника грађења, развоја 

насеља, историјских и 

средњовековних градова и 

других градитељско-

урбаних целина. Развој 

сеоског и градског  

становања у Србији до 

почетка XIX в.  

Исход предмета  

Способност за логичко 

расуђивање о садржају и 

циљевима развоја града. 

Способност за реализацију 

практичних вештина 

везаних за разумевања 

развоја града. Способност 

за реализацију кључних 

вештина из домена развоја 

града. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Стари свет. Градитељство 

и урбанизам пре Грчке.  

Праисторија. Египат. 

Дворечје - Месопотамија. 

Хетити и њихово 

градитељство.  

Егејска просвећеност. 

Градитељство и урбане 



тековине Феничана. 

Урбанизам Палестине - 

Јудеја.  

Персија и њено 

градитељство. 

Градитељство и урбане 

тековине Хеладе и 

Јелинизма.  

Етрурци и градитељство. 

Римско градитељство и 

урбанизам.  

Градитељство и 

урбанизам Новог Рима 

(Константинополиса).  

Градови западне и 

централне Европе.  

Градови од распада 

феудализма до појаве 

капитализма у западној 

Еворпи.  

Ренесанса у Италији. 

Италија пред XVII век 

(барок). Француска XV–

XVIII в.  

Аустрија и Немачка у 

XVIII и XIX в.  

Градитељство Русије XV–

XVIII в. и у XIX в.  

Градови Северне Америке 

XVIII-XIX в.  

Градоградитељство у 

Европи, Америци и Русији 

XIX– XX в.  

Историја урбанизма у 

Србији XVIII-XIX в.  

Појава и развој 

постмодерног урбанизма 

XX и XXI в. 

Литература 

1.Добровић, Никола: 

Урбанизам кроз векове II - 

Стари век, Научна књига, 

Београд, 1951. 

2.Куртовић-Фолић, Нађа: 

Развој архитектуре и 

насеља, Књига I, 

Архитектонски факултет, 

Београд, 2001. 

3.Никифоров, Иван: 

Историја на 

градоустроиството, 

УАСГ, Софија, 2003. г. 

4.Максимовић, Бранко: 

Урбанизам у Србији, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1962. г. 

5.Урбанизам Београда бр. 

66, 67: Београд између 

стварности и сна (М. Р. 

Перовић / З. Маневић), 

Београд, 1982. 

Елин, Нан: Постмодерни 

урбанизам, Орион-арт, 

Београд, 2004. 

Корисна допуна: 

6.Бранислав Мирковић: 

Основи урбанизма, Књига 

1/А, Грађевинска књига, 

Београд, 1976. 



7.Бранислав Мирковић: 

Основи урбанизма, Књига 

1/Б, Грађевинска књига, 

Београд, 1968. 

8.Милош Р. Перовић: 

Историја модерне 

архитектуре - Корени 

модернизма, Књига 1, 

Идеа, Бeoгрaд, 1997. 

9.Мамфорд, Луис: Град у 

историји, Book Marso, 

Београд, 2001; Grad u 

historiji, Naprijed, Zagreb, 

1968. 

Број часова активне наставе 
Теоријска 

настава: 30 

Практи

чна 

настава

: 0 

Методе извођења 

наставе 

Предавања. 

Консултације. 

Дискусије. 

Студентске 

презентације. 

Самостални радови. 

Оцена знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања и 

вежби 

10   
графички елаборат  20   
семинарски рад 30   
колоквијуми 2 x 20   или  писмени испит 40 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Инжењерска 

графика 2 

Наставник: 

Јарамаз Д. 

Драгана 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 



Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ наставе овог 

предмета је да упути 

студенте у основне 

појмове, команде и 

практични рад 

апликативног програма за 

компјутерски подржано 

цртање и моделoвање. 

Настава обухвата: 

упознавање са основном 

концепцијом стварања и 

коришћења визуелне 

грађевине у програму 

Archi CAD 

Исход предмета  

Студенти су 

оспособљени за 

формирање 

тродимензионог 

модела, односно 

виртуалне 

грађевине 

вишеспратнице, као 

и дводимензионе 

документације у 

програму Archi 

CAD. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

АrchiCAD Појмови и 

алати. Принципи 

моделовања зграда у 

АrchiCAD-у. Радно 

окружење АrchiCAD-а. 

Подешавање окружења 

за цртање. Моделовање 

Рад са тродимензионим 

моделом грађевине. 

Врсте алата. 

Подешавање алатке 

Зида. Креирање 

различитих форми. 

Приказ зида у основи и 

пресеку. Навигациона 

палета. Поступак 

формирања зида Алат 

за селекцију. 

Активација и 

деактивација групе. 

Трајно груписање 

елемената. Коришћење 

Декартових координата 

у конструисању. 

Коришћење Поларних 

координата у 



конструисању. 

Конструисање зида 

различитих 

карактеристика. Разрада 

пројекта. 

Модификовање 

конструисаних зидова. 

Дефинисање параметара 

алатке за плочу. 

Постављање плоче. 

Модификовање 

конструисаних плоча. 

Коришћење Пет палета. 

Конструисање зида над 

плочом нестандардног 

облика. Алат прозора и 

врата. Подешавање 

алатке Прозор. 

Подешавање алатке 

Врата. Прозор основе и 

тродимензиони прозор. 

Дефинисање геометрије. 

Фино подешавање 

карактеристика прозора. 

Формирање параметара 

за спратове. 

Дефинисање етажа. 

Фантомски спрат. 

Помоћне методе за 

формирање спратова. 

Копирање спратова код 

типске градње. 

Подешавања алатке 

Стуб. Конструисање и 

приказ стуба. 

Подешавања алатке 

Греда. Убацивање 

отвора у греду. 

Селектовање и 

умножавање елемената 

конструкције. 

Подешавање алатке 

Кров. Дефинисање 

крова. Кос кров. Раван 

кров. Конструисање 

кровне конструкције. 

Подешавање параметара 

за конструисање крова. 

Геометријске методе за 

конструисање крова. 

Уклапање ивица зидова 

и крова. Конструисање 

свода и куполе. 

Формирање кровних 

прозора. Коришћење 

елемената библиотеке. 

Рад са нивоима. 

Опремање цртежа. 



Формирање пресека / 

изгледа. Постављање 

равни пресека и 

одговарајућих маркера. 

Формирање 

архитектонског детаља. 

Алати за цртање 

линија. Шрафура. 

Постављање шрафуре. 

Коришћење алатке 

Зона. Котирање. 

Висинске коте у приказу 

основе. Висинске коте у 

пресеку. Котирање 

углова и радиjуса. 

Алатка за 

конструисање 

степеништа. 

Постављање степеништа 

и терасе. Окружење 

објекта Композитни 

зидови. Конструисање 

терена. Плотмаркер. 

Рендероване слике. 

Анимација. 

Практична настава: 

Самостална израда 

задатака на рачунару. 

Задаци садрже проблеме 

за чије решавање се 

примењује материја 

изложене на часовима 

предходних предавања у 

програмској апликацији 

ArchiCAD. 

Литература  

Драгана Јарамаз: „ 

Савремене методе 

пројектовања“  (књига у 

припреми)“ 

Број часова  активне 

наставе 

Теоријска 

настава: 15 

Практична 

настава: 30 

Koнсултациј

е: 1 

Методе извођења 

наставе 

Предавања. Рачунарске 

вежбе. Консултације. 

Колоквијум. Студенти 

колоквијум и испит 

полажу у рачунарској 

лабораторији. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

10 писмени испит (на рачунару) 30 

колоквијум-и 
60 усмени испт / 



 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Енглески језик –

специјални курс 1 

Наставник: 

Спалевић М. 

Биљана 

Статус предмета: 

изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљпредмета 

Развијањеразличит

их 

језичкихвештина. 

Примена усвојених 

знања и вештина у 

општим и стручним 

областима. Развој 

речника. Усвајање 

стручних појмова 

из области 

архитектзуре и 

грађевине 

(пројектовање, 

управљање 

пројектима, 

савладавање 

конфликата у 

реализацији 

пројекта) 

 

Исход предмета  

Формирање и 

владање вештинама 

комуникације и 

примена наученог у 

општим и стручним 

пољима.  

 



Садржај предмета 

Одрживост. Ремек 

дела архитектуре. 

Стилови и градови. 

Урбанизам. 

Подводна 

архитектура. 

Библиотеке, 

аеродроми и 

чекаонице. 

Безвремени дизајн. 

Употреба челика и 

дрвета у изградњи. 

Мегаполиси. 

Графити као 

уметност. Метро. 

Центар главног 

града. Еклектика у 

архитектури. 

Утицај боја на 

располежење. 

 

Теме за обраду: 

Psychology in 

Architecture, The 

Influence of colors 

on our mood, 

Environmental 

psychology, 

Architecture of 

Happiness, Bridges, 

Collapse of 

structures, Smart 

design, Highways, 

Shopping malls 

Литература  

1.English in 

Аrchitecture, 

Биљана Спалевић, 

скрипта, одабрани 

текстови, Факултет 

за градитељски 

менаџмент, 2008. 

2.English in 

Architecture / special 

courses, скрипта, 

Факултет за 

градитељски 

менаџмент, 2010 

(2012, 2015) 

3.Vocabulary 

Builder, More than 



Words, Book 1, 

Longman 

 

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 

Прак

тична 

наста

ва: 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, 

индивидуалне 

консултације 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

Урбанизам 

Назив предмета: 

Арапски језик 1 

Наставник: 

Алексић М. 

Катарина 

Статус предмета: 

Изборни 



Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Развијање језичких 

вештина – 

перцептивних 

(читање и слушање) 

као и продуктивних 

(говор и писање); 

Савладавање 

основних 

граматичких 

јединица и 

вокабулара; 

развијање 

конверзацијских 

вештина; 

Упознавање с 

основном 

структуром језика 

уз наглашен 

културни аспект. 

Рад на екстерним 

циљевима-

разумевање и 

споразумевање.  

Исход предмета  

Савладавањем 

материје курса 

студенти ће 

усвојити најважније 

и најфреквентније 

категорије и 

структуре 

граматичког 

система, стећи 

основу за даље 

усавршавање и 

развити способност 

за разумевање 

текстова писаних 

на италијанском 

језику као и 

разумевање 

стандардног 

говорног 

италијанског 

Садржај предмета  

Теоријска настава 

In viaggio. 



(Presente 

indicativo-essere, 

studiare..), Le 

città. Alcuni 

monumenti 

famosi. (I suoni 

delle vocali.), 

All'aeroporto ( 

Presente 

indicativo-avere, 

prendere..), 

L'Italia fisica. Le 

regioni e i 

capoluoghi. Le 

città più abitate. 

(C'è, ci sono.), Il 

lavoro. (Presente 

indicativo dei 

verbi delle tre 

coniugazioni), I 

principali settori 

lavorativi. (Suoni 

e ortografia.), La 

famiglia. (Voi di 

coresia.), I tipi di 

famiglia. I 

matrimoni. 

Genitori e figli. 

(Nomi in -tà.), La 

casa. 

(Preposizioni 

articolate.), Le 

tipologie 

abitative. Il 

problema della 

casa. L'interno 

della casa.La vita 

quotidiana. 

(Verbi 

irregolari.)I locali 

pubblici. Orari di 

apertura di bar, 

musei, banche, 

uffici postali.Il 

cibo, al 

ristorante. 

(Vorrei, volere-

presente 

indicativo) 

I pasti. Gli orari, 

le abitudini. I 

vari tipi di 



ristorante.In 

negozio, i soldi. 

(Stare+gerundio.) 

Практична 

настава  

Кроз наведене теме 

развијају се 

одређене језичке 

вештине, утврђује 

се граматика и 

увежбавају се 

одређени језички 

модели. 

Литература  

1.Rete 1,(libro di 

classe) Marco 

Mezzadri, Paolo E. 

Balboni, Guerra 

edizioni, Perugia 

2007 

2. Rete 1,(libro di 

casa)  Marco 

Mezzadri, Paolo E. 

Balboni, Guerra 

edizioni, Perugia 

2007 

3. Grammatica 

pratica della lingua 

italiana, Susanna 

Nocchi, Alma 

Edizioni, Firenze, 

2003  

4. In italiano, Angelo 

Chiuchiù, Fausto 

Minciarelli, Marcello 

Silvestrini, Edizioni 

Guerra, Perugia, 

2004 

5. Италијанско 

српски речник, 

Иван Клаjн, Нолит, 

Београд, 2003. 

6. „ Handouts“-

Programma tj. 

прилози с 

одговарајућом 

тематиком узети  с 

интернета, који 

прате савремена 

збивања и 

најактуелнија 



дешавања iз 

свакодневног 

живота (по потреби 

студената). 

Број часова  активне 

наставе  
Теоријска настава: 45 

Прак

тична 

наста

ва: 

Методе извођења 

наставе 

Конверзациони и 

различити методи 

рада с текстом 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 

1 страница А4 

формата 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Историја 

архитектуре 3 

Наставник : 

Вујичић Н. Лејла 



Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Нема 

Циљ предмета: 

Упознавање 

историјских, 

социолошких и 

географских услова 

који су били 

пресудни за 

остварења у сфери 

архитектонског 

деловања као и 

развојa на пољу 

конструкције, 

просторне 

организације, форме 

и стилске 

одређености 

периода “Новог 

века”. Разумевање 

сложеног 

интелектуалног 

контекста у коме се 

архитектура овог 

периода развијала.   

Исход предмета  

Студенти су 

успешно завршили 

курс обучавања ако 

умеју да препознају 

историјски оквир у 

коме је одређена  

архитектура 

настајала, основне 

карактеристике 

градитељског 

деловања, 

конструктивне 

логике и генезу 

форме кроз  време, 

кључне објекте и 

личности, као и 

однос између 

архитектуре и 

других уметности у 

периоду који се 

разматра. 

 

Садржај предмета  

Увод у предмет 



историје Новог века. 

Контекстуализација: 

kарактеристике 

средњовековне 

архитектуре 

(романике и готике) 

у Тоскани. 

Континуитет 

класичне 

архитектуре. Развој 

друштва у Италији 

као и теоријске 

мисли у уметности. 

Рана 

Ренесанса_Италија 

(Брунелески, 

Алберти, теоријски 

рад и објекти...) 

Висока 

Ренесанса_Италија 

(Браманте, Леонардо 

да Винчи, Рафаело 

Санти) 

Позна Ренесанса / 

Маниризам_Италија 

(Вињола, 

Микеланђело, 

Пиетро де Кортона, 

Сансовино, Серлио, 

Паладио) 

Ренесанса у 

Француској, 

Енглеској и 

Шпанији 

Архитектура 

Барока_Италија 

(реформација и 

контра-реформација, 

реконструкција 

Рима под Сикстусом 

5; Бернини, 

Боромини, Гварини) 

Архитектура Барока 

у Немачкој и 

Аустрији 

Архитектура XVII 

века у Француској 

Архитектура XVII 

века у Енглеској 

Ренесансни град. 

Урбанизам барока. 

Архитектура XVIII 



века у Француској 

(структурални, 

археолошки, 

радикални и 

револуционарни 

класицизам) 

Архитектура XVIII 

века у Енглеској 

(паладијанизам, 

неокласицизам, 

оживљавање готике, 

идеја 

пикторескног…) 

Литература  

1.Трактенберг, М., 

Хајман, И.: 

Архитектура од 

преисторије до 

постмодернизма, 

Грађевинска књига, 

Београд 2006 

2.Несторовић, Б., 

Историја новог 

века, Научна књига, 

1964  

3.Stoksted, 

M.,Kothren, M.: Art 

History, Pearson, 

2008 

4.Х.В. Јансон: 

Историја 

умјетности,Београд

, 1975  

5.Историја 

уметности, Ларус, 

Београд, 1985.  

6.Лојд, Рајс, Линтон, 

Бојд. Светска 

архитектура, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1967 

7.P. And L. Murray, 

The High 

Renaissance and 

Mannerisam, Thames 

& Hadson, N.Y., 

2003 

8.P. And L. Murray, 

The Art of 

Renaissance, Thames 

& Hadson, N.Y., 

2003 



9.Mofet, M., 

Buildings across 

Time, McGrow-Hill 

Companies, 2004 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а

:

 

0 

Методе извођења 

наставе: 

Студентима се 

предавање излаже уз 

PowerPoint 

презентације. 

Обавезно присуство 

на свим 

предавањима и 

вежбама. 

Консултације. 

Успешно положена 

два колоквијума 

Оцена се формира 

на основу успеха из 

предиспитних 

обавеза и писменог 

испита. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Обавезно присуство / писмени испит 50 



предаванјима 

Обавезно присуство вежбама  усмени испт  

колоквијум-и 25  пута 2 = 50 Предуслов  УКУПНО..........  

Елаборат графичких вежби    

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Вајарство 

Наставник: 

Паровић Д. Ирена 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета  
Развијање и 

продубљивање 

способности 

креативног приступа  у 

решавању сложених 

скулпторских проблема 

везаних за ликовно 

обликовање у 

архитектури и 

простору. Аперцепција 

маса у простору и 

њихова комбинаторика 

као основ будућег 

архитектонског 

пројектовања. Развој 

осећаја и знања о 

композицији, 

простирању маса и 

волумену. Стицање 

неопходних стручних, 

уметничких и 

техничких знања и 

вештина у циљу 

неговања индивидуалне 

ликовне поетике. 

Исход предмета  
Стицање знања о 

врстама вајарских 

радова (скулптура и 

рељеф), материјалима 

(природни и вештачки), 

ликовним појмовима 

(волумен, величине 

маса, ритам, смер, пуна 



форма-празнина, 

монолитност и 

вишечланост елемената 

у композицији, 

фактура, фигуративно и 

апстрактно, 

геометријско и 

аморфно). 

Истраживање нових 

естетских вредности у 

савременој ликовној 

синтези скулптуре, 

архитектуре и простора 

(екстеријер - ентеријер).  

Садржај предмета 

Теоријска настава 

* Ликовни елементи - 

површина, облик, 

волумен, фактура, 

пропорције, доминанта, 

равнотежа , стилизација 

*Основни геометријски 

облици у простору 

*Анализа постојећих 

односа форми из 

природе (флора, фауна, 

молекуларне структуре) 

*Фигуративно и 

апстрактно 

*Репетиција елемената 

која се касније може 

применити на системе 

модуларног дизајна 

*Конкавне и конвексне 

форме и њихов 

међусобни однос 

*Форма и њена 

функција 

*Семиотичко значење 

елемената форме 

*Просторне 

композиције (барељеф, 

скулптура) са равним и 

геометријским 

елементима 

*Боја и текстура 
Практична 

настава  

*Креирање 

композиција од 

задатих елемената. 

* Посета галеријама 

и музејима 

Литература  

1.Х. Х. Арнасон, 

Историја модерне 

уметности, Београд, 

1975. 

2. К. Богдановић, 



Свест о 

облику. Музеј 

савремене 

уметности, Београд, 

1988.  

3. Х. Рид, Историја 

модерне скулптуре, 

Београд 1982. 

4. Ђ. Петровић, 

Теоретичари 

пропорција, Вук 

Караџић, Београд, 

1967.  

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 

Прак

тична 

наста

ва: 45 

Методе извођења 

наставе 

Монолошко - 

дијалошка, 

демонстративна уз 

употребу модела, 

наставних 

средстава и 

техничких апарата. 

Уводна предавања 

са провежбавањем 

према методским 

јединицама. 

Праћење извођења 

вежби кроз 

индивидуалну и 

колективну 

коректуру. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
30 писмени испит / 

практична настава 40 усмени испт 30 

колоквијум-и / ..........  

семинар-и /   

 

 

 

 

 



Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Урбанистичко и 

просторно 

планирање 

Професор : 

Тодоровић 

Искјердо Т. Маја 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

- Упознавање са 

основним питањима 

улоге, обухвата и 

домена 

урбанистичког и 

просторног 

планирања. 

- Овладавање 

материјом која се 

тиче процеса 

планирања и 

планерске 

методологије. 

- Упознавање са 

елементима и 

садржајима 

планирања према 

физичком простору 

и модусима 

креирања урбаног 

простора. 

- Упознавање са 

основним 

елементима 

планских 

просторно-

урбанистичких 

докумената, метода 

и процеса рада.   

Исход предмета   

Студенти стичу 

знања и вештине 

потребне за: 

-Успостављање веза 

између феномена 



планирања, 

планског процеса и 

урбаних проблема / 

питања. 

-Разумевање 

методологије и 

процеса 

урбанистичког и 

просторног 

планирања.  

-Истраживање 

урбане локације и 

уочавање 

комплексне везе 

између критерија и 

захтева функције.   

Садржај предмета  

/ Теоријска настава  

Развој и дефинисање 

урбанизма и 

планирања као 

процеса; Истоија 

развоја просторног 

планирања; Везе 

измедју просторног 

и урбанистичког 

планирања; Ниво 

одлука и утицаја на 

простор у 

просторном и 

урбанистичком 

планирању; План 

као инструмент 

планирања; 

Просторни и 

урбанистички 

планови; 

Надлежност и начин 

спроводјења 

планова; Законска 

регулатива везана за 

садржај планова; 

Конкретна примена 

планова у пракси; 

Анализа плана на 

примеру Просторног 

плана Србије ; 

Анализа плана на 

примеру Генералног 

плана Београда; 

Анализа на примеру 

једног од Планова 



детаљне регулације 

у делу централне 

зоне Београда 

Практична 

настава:Вежбе 

- Анализе задатог 

дела текста из 

Просторног плана 

који показује 

стратешки ниво 

планирања 

- Анализе задатог 

дела текста и 

графике из 

Генералног плана 

Београда (једна од 

намена се анализира 

детаљно) 

- Анализе једног од 

планова детаљне 

регулације са 

предлогом за измену 

плана у тексту и 

графици  на нивоу 

блока 

Литература  

1. Добривоје 

Тошковић: Увод у 

просторно и 

урбанистичко 

планирање, 

Академска мисао, 

Београд 2006. г. 

2. Милан Вреск: 

Град у регионалном 

и урбаном 

планирању, 

Школска књига, 

Загреб 1990. г. 

3. Милица Бајић 

Брковић: 

Урбанистичко и 

просторно 

планирање, Скрипта 

Архитектонски 

факултет, Београд 

1990. г.  

Корисна допуна: 

4. Бранислав Пиха: 

Основе просторног 

планирања, ПФВ, 

Београд, 1979. г. 



5. Димитрије 

Перишић: О 

просторном 

планирању, ИАУС, 

Београд 1985. г. 

6. Борислав Стојков: 

Методе просторног 

планирања, 

Географски 

факултет, Београд 

2000. г. 

7. Просторни план 

Р.Србије до 2010. 

године, 

www.mki.sr.gov.yu/u

rbanizam_gradjevina.

htm 

8. Велимир 

Ћеримовић: 

Територијална 

организација, 

Скрипта – 

ауторизована 

предавања, Београд 

2008. г. 

9. Анте Мариновић 

– Узелац: Просторно 

планирање, дом и 

свијет, Загреб 2001. 

г.  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

ра

кт

ич

на 

на

ст

ав

а: 

60 

Методе извођења 

наставе:  

Настава: Предавања 

ех-катедра, Вежбе, 

Консултације, 

Семинарски рад.  

Предавање 

тематских јединица 

у Power point 

презентацији. 

Самостални рад 

студената у виду 

http://www.mki.sr.gov.yu/urbanizam_gradjevina.htm
http://www.mki.sr.gov.yu/urbanizam_gradjevina.htm
http://www.mki.sr.gov.yu/urbanizam_gradjevina.htm


семинарског рада. 

Вежбе на 

конкретним 

локацијама и 

задацима, 

самостална 

презентација.  

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит    30 

практична настава 5 усмени испт     по потреби   

колоквијум-и 20 х 2 кол.   

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм:   

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета:    

Колективно 

становање 

 

Наставник : 

Миловановић 

Милош 

Статус предмета:  

Обавезни                                              

Број ЕСПБ:  6                                                                    

Услов:  

Једнопородично 

становање , 

Архитектонске  

конструкције    

Циљ предмета 

 Да   пружи увид у 

проблеме који се 

постављају, 

средества и  методе 

који се  примењују  

у  процесу  

појектовања  

вишеспратних   

објеката  намењени  

за колективно 



становање  и  

административнo – 

пословних  објеката   

до  П + 7. 

Једнотрактни , 

двотрактни  облици,  

затворени  блокови 

,блокови  у  

редовима,  тачкасти  

облици ( небодери ) 

. Структура   

стамбених  јединица 

,површине и 

нормативи грађења.  

Исход предмета  

Оспособљавање  

студената  за  

пројектовање  

једнопородичних  

двоетажних  

објеката  за 

становање до висине 

10м ,  у  свим  

типолошким  

облицима ( 

слободно стојећих, 

двојних, у  низу , 

атријумских  , 

терасастих који су  

могући  за 

конкретне  локације, 

у различитим  

климатским  и  

тополошко – 

морфолошким  

срединама. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава  

Методологија и  

циљеви 

предмета.Облици  

вишепородичних  и  

вишеспратних  

објеката за  

становање  

Класификација  по 

начину грађења, по  

габариту , и  према  

положају  стамбених  

јединица у  односу  

на хоризонталну  



комуникацију. 

Комуникације : 

положај и  

димензије 

хоризонталих  и 

верткалних  

комуникација. 

Улога  лифта, 

делови ,  

димензионисање и  

прописи  у  вези  

пројектовања  

луфтова .   

Диспозиција  

стамбених  јединица 

у  односу  на 

степенишни  чвор . 

Начини  груписања  

стамбених  јединица 

уз  заједнички  зид. 

Микроклиматски  

услови : аерација,  

инсолација , 

акустика и  

термичка  заштита . 

Материјализација и  

конструктивни  

склопови 

Практична 

настава:Вежбe 

Програм обухвата 

израду  графичких  

радова из  

организације 

стамбеног  

простора, са 

приказом елемената  

употребних  

предмета и  

захваћених 

површина. 

Дефинисање  

функционалних  

целина- групе за  

кретање, 

вишенаменски  

простор, економска 

група, мирна зона  

за санитарним  

просторима. 

Завршни  рад – 

идејни  пројекат  



једнопородичне  

куће П+2  са  

детаљима  

конструкције. 

Литература  

1. Несторовић Б.   

Стамбене  

зграде, ГК , 

Београд, 

2. Кнежевић  Г .     

Стамбене  и  

јавне зграде , 

техника , 

Загреб,  

3. Миленковић Б.  

Стамбене  

зграде , 

Техничар  4 ,ГК 

, Београд 

4. Трбојевић Р.      

Архитектонске  

конструкције 1 

и 2 , ГК , 

Београд 

Број часова  активне наставе Теоријска настава:  30 Пр

ак

ти

чн

а 

на

ста

ва:  

60 

Методе извођења 

наставе 

Предавања -  

Изводе се  уз 

континуирану  

презентацију  

материје  

пројекцијама. 

Powerpoint 

преѕентације са 

бројним  примерима  

изграђених  у свету  

и  код нас, са  

нагласком  на  



примере  познатих  

аутора. Принципи, 

нормативи  и  

европски  стандарди 

, конструктивни 

системи , 

грађевински 

материјали,  који  

одговарају  

објектима адекватне  

намене. 

Вежбе  -   Изводе се  

графички  радови  

којима студенти се  

уче да пројектују  

вишспратне : 

стамбене  зграде  

висине до  П + 4    

до П + 7  уз  

увођење  лифтова, 

где се поштују 

принципи 

архитектонских  

баријера.                                                  

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 писмени испит  30 

практична настава  40   

колоквијум-и  20 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 
Табела 5.2 Спецификација  предмета 

.Почетак 

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Отпорност 

материјала 

Наставник: 

Милајић 

Александар 

Статус предмета: 

Обавезни 



Број ЕСПБ: 4 

Услов: Механика  

Циљ предмета 

Циљ предмета је да 

упозна студенте са 

основним 

појмовима, општим 

принципима, 

основним 

инжењерским 

проблемима и  

математичким 

апаратом који се 

користи у 

отпорности 

материјала. 

Исход предмета  

Усвајање основних 

појмова механике 

материјала, 

неопходних за 

описивање свих 

врста деформисања 

чврстог тела. 

Разумевање појмова 

напона и 

специфичне 

деформације. 

Стицање основе 

неопходне за 

разумевање 

сложенијих облика 

деформисања 

различитих 

структура и 

материјала, 

структурно 

дизајнирање и 

анализу лома, као и 

развијање 

способности за 

логичко расуђивање 

приликом решавања 

шрактичних 

проблема  

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Појам напона. 

Тензор деформације 

и напона. Равно 

стање напона. 



Просторно стање 

напона. Везе између 

напона и спољних 

сила. Појам 

деформације. Равно 

стање деформације. 

Једначине 

компатибилности. 

Везе између напона 

и деформација. 

Структура 

материјала. 

Експериментални 

подаци. Идеално 

еластично и 

пластично тело. 

Напрезање гредног 

носача: аксијално 

напрезање, увијање, 

чисто смицање, 

савијање. Сложена 

напрезања. 

Статички 

неодређени системи. 

Деформациони рад, 

опште теореме. 

Основи 

димензионисања за 

разматране 

случајеве напрезања 

гредног носача. 

Практична настава 

Аудиторне вежбе. 

Литература  

1. В. Брчић, 

Отпорност 

материјала. 

Грађевинска 

књига, 1989. 

2. М. 

Милованчевић, 

Н. Анђелић, 

Отпорност 

материјала. 

Машински 

факултет, 

Београд, 2006. 

3. Д. Рашковић, 

Збирка задатака 

из отпорности 

материјала. 

Научна књига, 



1981. 

4. Отпорност 

материјала : 

таблице, Ružić 

Dobroslav, Čukić 

Rastko, Dunjić 

Momčilo, 

Milovančević 

Milorad, Anđelić 

Nina, Milošević-

Mitić Vesna, 

Машински 

факултет 

Универзитета, 

2003 

5. Збирка 

задатака из 

отпорности 

материјала, 

Rašković Danilo, 

Београд : Научна 

књига, 1981 

6. Otpornost 

materijala, Brčić 

Vlatko, Beograd : 

Građevinska 

knjiga, 1982 

7. Otpornost 

materijala, 

BRČIĆ Vlatko, 

Građevinska 

knjiga, 1989 

8. Otpornost 

materijala: (uvod 

u mehaniku 

deformabilnog 

tela), Dunica 

Šerif, Građevinski 

fakultet, 2002 



Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а

:

 

3

0 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, 

аудиторне вежбе, 

консултације. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава 0 усмени испт 0 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и 0   

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 



урбанизам 

Назив предмета: 

Макетарство 

Наставник: 

Паровић Д. Ирена 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Оспособљавање 

студената да уз помоћ 

различитих материјала 

конструишу макету 

објекта. 

Позиционирање 

објеката у 

тродимензионалном 

простору, Осветљавање 

простора. Дефинисање 

површинских особина 

тродимензионалних 

објеката. Упознавање 

студената са основним 

физичким 

карактеристикама 

области изучавања, и са 

општим принципима и 

методолошким 

апаратом. 

 

Исход предмета  

Усвајање основних 

појмова из области 

макетарства. Идејна 

решења у цртежу и 

пуној пластици у 

одређеној размери и 

изабраним 

материјалима. 

Оперативне фазе - од 

идеје до реализације. 

Функција, материјали, 

конструкција, статика. 

Разумевање основних 

аналитичких 

критеријума. Ликовна 

анализа решења и 

детаља композиционе 

целине у односу на 

намену и карактер 

архитектонске 

структуре  и простора. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

* Материјали за израду 



макета - сечење и врсте 

обраде. Спајање 

лепљењем - врсте 

лепка. Суви начини 

спајања - шрафови, 

нитне. Површине - 

прозрачне, огледалске, 

матиране, бојене. 

Облици форми - 

заобљене и са оштрим 

ивицама - 

специфичност израде. 

Фасаде – врсте - 

истакнути и удубљени 

делови, облоге. 

Кровови – врсте - 

једноводни и 

вишеводни, равни 

кровови и куполе. 

Подлоге – врсте - у 

ентеријеру и 

екстеријеру. Прозори, 

врата, отвори - украсни 

елементи. Степеништа, 

рампе - врсте. Израда 

макете ентеријера - 

стамбени ентеријер и 

ентеријер друштвених 

зграда. Парковски 

елементи - зеленило у 

ентеријеру и 

екстеријеру. Паковање 

и транспорт - 

привремено и трајно 

паковање. Експонирање 

макета - привремено и 

трајно. Фотографисање 

и архивирање -

специфичности и 

методе. 
Практична 

настава  

* Практичан, 

индивидуалан рад 

на изради макета. 
 

Литература  

1.М. Ставрић, П. 

Шиђанин, Б. 

Тепавчевић, 

Architectural Scale 

Models in Digital 

Age, Design and 

Representation, 

Спрингер-Верлаг, 

2013 

2. К. Н. Шулц, 

Егзистенција, 

простор и 



архитектура, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1975 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 

Прак

тична 

наста

ва: 15 

Методе извођења 

наставе 

Монолошко - 

дијалошка, 

демонстративна уз 

употребу модела, 

наставних 

средстава и 

техничких апарата. 

Праћење извођења 

вежби кроз 

индивидуалну и 

колективну 

коректуру. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит / 

практична настава 60 усмени испт 30 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и /   

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 

1 страница А4 

формата 

 

 

 

 

Почетак 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 
Назив предмета: 

Инсталације 
Наставник : 

Божиловић С. 

Звонимир 
Статус предмета:  

Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: 
Циљ предмета 

Упознавање студенaтa 

са основним 

физичким 

карактеристикама 

области изучавања 

као и са општим 

принципима и 

методолошким 

апаратом. 

 

Исход предмета  

Упозназање са 

основним елементима. 

Усвајање основних 

појмова из области 

инсталација. 

Разумевање основних 

аналитичких 

критеријума. 
Садржај предмета 

Теоријска настава 

ИНСТАЛАЦИЈЕ - 

увод, врсте 

инсталација, улога, 

Санитарни уређаји, 

Канализација 

(фекална) 

Канализација 

(атмосферска), 

Водовод. Грејање 

Вентилација и 

климатизација. 

Електроинсталације 

јаке струје. 

Електроинсталације 

слабе струје. 

Инсталације 

изђубривања. 

Лифтови. 

Инсталације 

базиране на 



примени соларне 

енергије. 

Противпожарна 

заштита. 

Синхронизација 

инсталационих 

мрежа, уређаја и 

опреме у 

архитектонским 

објектима. 
Практична 

настава:Вежбе, 

Други облици наставе, 

Студијски 

истраживачки рад 

Канализација – спрат. 

Канализација – 

приземље. 

Канализација – 

хоризонтални развод. 

Канализација – 

пресек. Водовод – 

спрат. Водовод – 

приземље. Водовод – 

аксонометрија. 

Прорачун. 
Литература  
1.Мартинковић, 

Крешимир: 

Припрема и 

реализација aрх. 

објеката 1, 

Изградња, Београд, 

1994. 

2.Зрнић, Предраг: 

Грађевински 

приручник 5. 

Инсталације у 

зградама, Грађ. 

књига Београд, 

1990. 

3.Јовановић Јован: 

Грађевински 

приручник 5, 

Електроинсталаци

је, Грађ. књига, 

Београд, 1990. 

4.Радоњић, М.: 

Грејање и ветрење, 

Грађевинска књига, 

Београд и репринт 

издања Загреб, 2004. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 15 Пр



ак

ти

чн

а 

на

ста

ва: 

30 
Методе извођења 

наставе 

Теоретски део се 

излаже на 

предавањима. 

На вежбама студенти 

самостално раде 

вежбе према 

индивидуалним 

пројектним задацима. 
Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 2 пута 20 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

Урбанизам 

Назив предмета: 

Арапски језик 2 



Наставник: 

Алексић М. 

Катарина 

Статус предмета: 

Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Развијање језичких 

вештина – перцептивних 

(читање и слушање) као и 

продуктивних (говор и 

писање); савладавање 

граматичких јединица и 

вокабулара; развијање 

конверзацијских вештина. 

Даље упознавање са 

структуром језика 

уз наглашен 

културни аспект. Уз 

рад на екстерним 

циљевима-

(разумевање и 

споразувевање) 

ради се и на 

интерним 

циљевима-

развијање културне 

свесности у 

функцији 

успешније 

комуникације, као и 

мотива за 

упознавање с 

културом земље.  

Исход предмета  

Савладавањем материје 

курса студенти ће 

усвојити најважније и 

најфреквентније 

категорије и структуре 

граматичког система, 

стећи основу за даље 

усавршавање и развити 

способност за потпуно 

или суштинско 

разумевање текстова 

писаних на италијанском 

језику као и разумевање 

стандардног говорног 

италијанског. 

 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

In viaggio (più 

ampio...), All'aeroporto 



( Presente indicativo-

avere, prendere..)Il 

lavoro (Presente 

indicativo dei verbi 

delle tre 

coniugazioni).La 

famiglia (Voi di 

coresia..)La casa 

(Preposizioni 

articolate) La vita 

quotidiana (Verbi 

irregolari) Il cibo, al 

ristorante (Vorrei, 

volere-presente 

indicativo) In negozio, 

i soldi 

(Stare+gerundio) A 

scuola (Aggettivi e 

pronomi dimostrativi) I 

vestiti e i colori 

(Pronomii personali 

atoni diretti) Il tempo 

libero (Participio 

passato dei verbi 

regolari) Le vacanze 

(Passati prossimo) Il 

tempo (Pronomi 

personali tonici) Sulla 

strada (Si impersonale) 

Progetti futuri 

(Presente indicativo 

con valore di futuro) 
Практична 

настава  

Кроз наведене теме 

развијају се 

одређене језичке 

вештине, утврђује 

се граматика и 

увежбавају се 

одређени језички 

модели. 

Литература  

1. Rete 1,(libro di 

classe) Marco 

Mezzadri, Paolo 

E. Balboni, 

Guerra edizioni, 

Perugia 2007 

2. Rete 1,(libro di 

casa)   Marco 

Mezzadri, Paolo 

E. Balboni, 

Guerra edizioni, 

Perugia 2007 

3. Grammatica 

pratica della 

lingua italiana, 

Susanna Nocchi, 

Alma Edizioni, 

Firenze, 2003 

4. (допунска) In 

italiano, Angelo 

Chiuchiù, Fausto 

Minciarelli, 



Marcello 

Silvestrini, 

Edizioni Guerra, 

Perugia, 2004 

5. Италијанско 

српски речник, 

Иван Клан, 

Нолит, Београд, 

2003. 
6. „ Handouts“-

Programma 

tj. прилози с 

одговарајућо

м тематиком 

узети  с 

интернета, 

који прате 

савремена 

збивања и 

најактуелниј

а дешавања 

iз 

свакодневно

г живота(по 

потреби 

студената). 

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 

Прак

тична 

наста

ва: 

Методе извођења 

наставе 

Конверзациони и 

различити методи 

рада с текстом 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит  

практична настава 5 усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 



(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 

1 страница А4 

формата 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Енглески језик –

специјални курс 2 

Наставник: 

Спалевић М. 

Биљана 

Статус предмета: 

изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљпредмета 

Развијањеразличит

их 

језичкихвештина. 

Примена усвојених 

знања и вештина у 

општим и стручним 

областима. Развој 

речника. Усвајање 

стручних појмова 

из области 

архитектзуре и 

грађевине 

(пројектовање, 

управљање 

пројектима, 

савладавање 

конфликата у 

реализацији 

пројекта) 

 



Исход предмета  

Формирање и 

владање вештинама 

комуникације и 

примена наученог у 

општим и стручним 

пољима.  

 

Садржај предмета 

Паметне куће. 

Одрживост. Ремек 

дела архитектуре. 

Урбанистичко 

уређење. Паркови. 

Хотели од леда. 

Фасаде. Медија 

фасаде. 

Реконструкција 

историјских 

споменика. 

Органска 

архитектура. 

Минималиѕам. 

Музеји света. 

Архитектура за сто 

година. Материјали 

будућности.  

 

Теме за обраду: 

Media facades, The 

application of wood 

and steel in 

construction, 

Cathedrals, 

Preservation and 

protection of 

historical buildings, 

Structural failures, 

Optical illusions, 

Modern architecture, 

Famous architects, 

Eclecticism, Glass in 

architecture 

Литература  

1.English in 

Аrchitecture, 

Биљана Спалевић, 

скрипта, одабрани 

текстови, Факултет 

за градитељски 

менаџмент, 2008. 



2.English in 

Architecture / special 

courses, скрипта, 

Факултет за 

градитељски 

менаџмент, 2010 

(2012, 2015) 

3.Vocabulary 

Builder, More than 

Words, Book 1, 

Longman 

4. Test your English 

synonyms, texts, 

exercises 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 45 

Прак

тична 

наста

ва: 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, 

индивидуалне 

консултације, 

дебате на задате 

теме 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава  усмени испт 30 

колоквијум-и 60 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 



Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Савремена 

архитектура 

Наставник: 

Соколовић Сокол 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: нема 

Циљ предмета  

Упознавање са 

потребом и значајем 

изучавања историје 

савремене архитектуре. 

Упознавање основних 

принципа и особености 

појединих раздобља, 

покрета и стваралаца у 

развоју модерне и 

савремене архитектуре, 

од индустријске 

револуције до првих 

година двадесетпрвог 

века. Овладавање 

сопственом 

систематичном 

подлогом за анализу 

производа савремене 

архитектуре.   

Исход предмета  

Студенти су успешно 

завршили курс 

обучавања у историји 

савремене архитектуре 

на основу усвојених 

знања ако: умеју да 

темељито и правилно 

анализирају дешавања 

у развоју савремене 

архитектуре; умеју да 

изложе критичке 

ставове о тој 

архитектури; ако 

утемељено излажу 

своје архитектонске 

ставове и позиције о 

раздобљима, покретима 

и ствараоцима 

савремене архитектуре. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 



*Упознавање 

студената са 

развојем 

архитектуре од 

деветнаестог века, 

и нешто пре, до 

данас. 

Карактеристични 

периоди у развоју 

савремене 

архитектуре. 

Видови 

еклектицизма. 

Техничка 

архитектура 

деветнаестог 

столећа. Чикашка 

школа. Почеци 

развоја 

примењених 

уметности и њихов 

утицај на 

архитектуру. 

Стилови 1900-е. 

Арт нуво. 

Архитекти 

визионарске 

архитектуре. 

Модерна. Френк 

Лојд Рајт. Први 

период савремене 

архитектуре (1917-

29). Футуризам, 

експресионизам, 

кубизам, 

супрематизам и 

конструктивизам. 

Баухаус. Валтер 

Гропијус. Лудвиг 

Мис ван дер Рое. 

Пуризам. Л 

Корбизје. Други 

период савремене 

архитектуре (1930-

39). Развој 

регионалних 

особености до 

1930-тих година. 

Савремена 

архитектура 

појединих 

европских земаља, 



Совјетског Савеза, 

Сједињених 

Држава Америке, 

Мeксика, Јапана, 

Бразила. Трећи 

период савремене 

архитектуре. Прва 

фаза 1949-58. 

Техничка 

савршеност. Друга 

фаза 1959-66. 

Формалистичка 

стремљења. 

Утопијски 

предлози. После 

1967. Постмодерна. 

Касна модерна 

архитектура. 

Деконструктивизам

. Повратак 

класицизму. 

Дијалог са 

историјом. 

Критички 

регионализам.  

Практична 

настава:Вежбе, 

Други облици 

наставе, Студијски 

истраживачки рад 

*Обавезна израда 

једног семинарског 

рада. 

Литература  

1. Џенкс Чарлс, 

Модерни покрети у 

архитектури, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1980.  

2. Енциклопедија 

модерне 

архитектуре, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1970.  

3. Радовић Ранко, 

Савремена 

архитектура, 

Стилос, Нови Сад, 

2001.  

4. Никола 

Добровић, 

Савремена 



архитектура 1, 2, 3, 

4 и 5, разичити 

издавачи, Београд, 

1963 и даље.  

5. Питер Гесел, 

Габријела 

Лотхојсер, 

Архитектура 

двадесетог века, 

Ташен, Келн-

Београд, 2007.  

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тичн

а 

наста

ва:  

Методе извођења 

наставе 

Предавања. Консултације. 

Испит усмени. 

Семинарски рад је 

елиминаторан. Оцена 

испита се формира на 

основу успеха из 

семинарског рада и 

усменог дела испита.  

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит / 

практична настава / усмени испт 30 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Градска 

инфраструктура   

Професор: 

Тодоровић Т. Маја 



Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са 

основним питањима 

улоге, обухвата и 

домена градске 

инфраструктуре. 

Упознавање са 

елементима развоја 

градске 

инфраструктуре. 

Упознавање са 

општим 

принципима и 

методама 

планирања и 

изградње градске 

инфраструктуре. 

Исход предмета   

Способност за 

логичко расуђивање 

о садржају и 

циљевима градске 

инфраструктуре. 

Способност за 

реализацију 

практичних вештина 

у планирању и 

изградњи градске 

инфраструктуре. 

Способност за 

разумевање и 

примену кључних  

вештина из домена 

планирања и 

изградње градске 

инфраструктуре.   

Садржај предмета / 

Теоријска настава  

Инфраструктура, 

појмови и 

дефиниције, 

класификација, 

статус  

инфраструктуре, 

функционалне и 

техничке 

карактеристике; 

Град као синтеза 



подземне и 

надземне 

структуре;Надземна 

инфраструктура ; 

Саобраћај (улице, 

гараже, јавни 

саобраћај); 

Комунални објекти 

(трафостанице, 

уредјаји за 

пречишћавање, 

депоније); Подземна 

инфраструктура 

(водовод, 

канализација, тел, 

гас); 

Нивои градске 

инфраструктуре; 

Начин планирања 

великих 

инфраструктурних 

система неопходних 

за функционисање 

града; Надлежне 

службе задужене за 

планирање градске 

инфраструктуре;Над

лежне службе 

задужене за 

спроводјење 

планова градске 

инфраструктуре; 

Начин финансирања 

инфраструктуре;Син

хрон план;Обнова и 

реконсктрукција 

инфраструктуре, 

инфраструктурни 

системи и 

могућности њихове 

ревитализације и 

реконструкције; 

Комунална 

инфраструктура у 

обнови урбаних 

подручја. 

Практична 

настава: Вежбе 

- Анализе 

типологије градских 

саобраћајница као 

основа градске 



инфраструктуре 

- Анализе планова у 

смислу мреже 

планиране 

инфраструктуре  

- Анализе 

докумената везаних 

за функционисање и 

медјузависност 

инфраструктурних 

система 

-  

Литература  

1. Зоран Жегарац: 

Инфраструктура, 

Географски 

факултет, Београд 

1998. г. 

2. Зоран Жегарац: 

Инфраструктурни 

системи, 

Грађевинска књига, 

Београд 1992. г. 

3. Михајло 

Малетин: Градске 

саобраћајнице, 

Грађевински 

факултет, Београд 

1992. г. 

4. Михајло 

Малетин: 

Планирање 

саобраћаја и 

простора, 

Грађевински 

факултет, Београд 

2004. г. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 

30 

Пр

акт

ич

на 

нас

тав

а: 

15 

Методе извођења 

наставе:  

Настава: Предавања, 

Вежбе, 

Консултације, 

Семинарски рад и 

два 



колоквијума.Предав

ање тематских 

јединица у Power 

point презентацији. 

Испит је писмени. 

Оцена испита се 

формира на основу 

успеха из  

  самосталних 

радова и писменог 

дела испита. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  30 100 

практична настава 5 усмени испт   по потреби    

колоквијум-и 20 х 2 кол. ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

 
Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Пројектовање 

хотела и објеката  

за одмор 

Наставник: 

Миловановић 

Милош 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: 

Једнопородично 

становање , 



Конструкције 1и 2 

Циљ предмета 

 Да пруђи увид у 

проблеме који се 

постављају, 

средства и методе 

које се  примењују   

у процесу 

пројектовања  

хотелских  бјеката. 

Да се  упознају са  

свим  факторима  

средине. Који су 

релевантни за 

пројектовање 

хотела.Технички 

нормативи и 

стандарди који су 

усклађени са 

стандардима и 

нормативима ЕУ. 

Исход предмета  

Оспособљавање  

студената за 

пројектовање  

хотелских објеката 

у типолошким 

облицима који су 

могући  за 

конкретне локације 

у различитим  

климатским и 

типолошко –

морфолошким 

срединама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Увод: Развој 

туризма. Туризам 

као друштвена  

делатност. Духовне 

и материјалне 

потребе које треба 

да обезбеди  објекат 

туризма-ХОТЕЛ. 

Типологија 

хотелских 

објеката.Садржај 

хотелског 

објекта.Функциона

лне групе. Распоред 

функционалних 



група . Анализа 

функционалних 

група. Повезивање 

група по 

хоризонтали и 

вертикали. 

Гастрономска 

група-пложај 

функција , 

димензије. 

Технички прописи  

и нормативи за 

пројектовање 

хотелских објеката. 

Нормативи за 

евакуацију.Констру

ктивни системи и  

материјализацијахо

телских објеката. 

Обликовно  

естетске препоруке 

за  пројектовање 

хотела. 

Практична 

настава, вежбе : 

Израда 

семестралног 

пројекта у виду 

идејног пројекта 

Хотела де  Лукс, А 

категорије на 

разлижитим 

локацјама  /градски 

, морски/ Рад је 

индивидуалан,  а 

израда коначног 

облика је на РС. 

Литература  

1. АТАНАС 

КОВАЧЕВ- 

ГРАДОУСТРИЈ

СТВО, ЧАСТ 

1,СОФИЈА, 

МОСКВА , 

2003. 

2. АНТЕ ФРЛИЋ-

ХОТЕЛИЈЕРСТ

ВО, 

ЗАГРЕБ,1976. 

3. БРАНИСЛАВ 

МИЛЕНКОВИ

Ћ- 



ДРУШТВЕНИ 

ОБЈЕКТИ, 

ТЕХНИЧАР 4. 

4. FRED LAWSON 

and MANUEL 

BAUD- BOVY, 

TURISM AND 

RECREATION 

DEVELOPMEN

T, 

LONDON,1977. 

5. GEORGE 

CANDILIS-

PLANNING 

AND DESIGN 

FOR LEISURE, 

STUTGART,197

2. 

6. OTTO 

RIEWOLD-

ALBERGHI 

CONTERPRAN

EI,MODENA,20

02 

7. NOJFERT 

E.,ARHITEKTO

NSKO 

PROJEKTOVA

NJE, 

GRAĐEVINSK

A KNJIGA, 

BEOGRAD, 

1987.(hoteli) 

Број часова  активне 

наставе 

Теориска настава:  30  Практичанаста

ва:   

45 

 

Методе извођења 

наставе 

Предавања: 

Континуирана 

презентација 

методолошког 

поступка и 

принципа у 

пројектовању 

хотелских објеката 

уз примену 

најновијих 

препорука ,прописа 

и стандарда. 

Power point 

презентације 

светских и домажих 



примера. 

Вежбе: израда 

монофункционално

г   архитектонско –

урбанистичког  

пројекта-хотела 

високе категорије 

по степену 

опремљености  

минимум 

100лежаја. Рад је 

индивидуалан , 

идејни. Завршна 

израда је на РС. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена  Завршни испит  Поена  

активност у току 

предавања 

10 

практична настава 40 

колоквијуми 20 

семинари  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Технике 

презентације 

архитектонског и 

урбанистичког 

дела  

Наставник: 

Паровић Д. Ирена 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: нема 



Циљ предмета  
Студенти се 

оспособљавају да 

формирају естетско 

мишљење кроз развој 

уметничких и 

техничких 

способности и 

вештина које им, уз 

креативну употребу 

данас доступног 

хардвера и софтвера, 

омогућавају да 

успешно презентују 

своје креативне 

замисли и 

архитектонске 

пројекте. Стичу се 

основна знања и 

искуства о софтверској 

манипулацији 

перспективом, бојом и 

светлом у оквиру 

медијума дигиталне 

слике. Изучавају се 

методологија и 

креативни поступци, 

проблеми и креативни 

аспекти креирања 

дигиталних 

презентација. 

Исход предмета  
Након одслушаних 

предавања и урађених 

практичних радова 

студенти  стичу 

неопходна знања из 

домена продукције 

комерцијалних 

пројеката окренутих 

тржиштима на којима 

је језик визуелних 

медија примарни 

комуникациони оквир, 

попут архитектуре и 

дизајна. Усвојили су 

критички, 

концептуални и 

практични приступ у 

истраживању и развоју 

дизајна, 

професионалној и 

личној промоцији. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

*Теорија боје у 

дигиталном окружењу 

и колорни модели. 

Дефиниција пиксела. 

Векторска и растерска 

графика. Компјутерски 

софтвери за 



манипулацију 

дигиталном сликом 

(Adobe Photoshop, 

Adobe Illustrator, 

SketchUp). 

Геометријске 

деформације, лејеринг 

и селективно 

интервенисање на 

дигиталној слици. 

Дигитални 

композитинг 

(уклапање) слика. 

Форме визуелних 

презентација– плакат, 

портфолио итд. 

Конципирање, обрада 

и реализација 

презентације дизајна  у 

дигиталном медијуму, 

коришћењем софтвера 

за векторску и 

растерску графику и 

прелом у виду 

штампаног материјала 

или дигиталне 

екранске презентације.  
Практична 

настава  
*Визуелна и вербална 

анализа различитих 

графичких форми. 

*Израда дигиталне 

слике комплексног 

садржаја у оквиру које 

су обједињени 

различити изворни 

материјали за 

креирање јединствене 

презентације 

архитектонског и 

урбанистичког дела.  
* Посета 

галеријама и 

музејима 

Литература  

1. R. Brinkmann, 

The Art and Science 

of  Digital 

Compositing: 

Techniques for 

Visual Effects, 

Animation and   

Motion Graphics, 

2008. 

2. D. Dernie, 

Architectural 

Drawing, Portfolio 

Skills, 2010. 



3. S. Johnson, 

Adobe Photoshop 

CS6 on Demand by 

Perspection Inc., 

2013. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 15 

Пра

кти

чна 

нас

тав

а: 

30 

Методе извођења 

наставе 

Предавања са 

примерима, 

практична 

демонстрација 

техника и метода. 

Дискусије и 

критика, 

индивидуалне 

коректуре и 

консултације. 

Практични рад 

студента на 

решавању, изради 

и презентацији 

рада. 

Учење из 

неакадемских 

извора (Интернет, 

изложбе, контакти 

са 

професионалном 

праксом/окружење

м и сл. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит / 

практична настава 30 усмени испт 30 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и /   

 

 

 



 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм 

: Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Бетонске 

конструкције 

Наставник: Котур 

Петровић П. 

Смиљана 

Статус предмета:  

обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање 

студената са 

саставом, 

својствима и 

могућностима 

примене армираног 

бетона. 

Систематично, 

јасно и ефикасно 

излагање основних 

принципа 

прорачуна и 

димензионисања 

армирано-

бетонских 

елемената 

конструкције. 

Пружање 

неопходних 

објашњења и 

илустративних 

примера како би 

студенти лакше 

усвојили градиво. 

Исход предмета  

Стицање знања о 

армираном-бетону, 

као једном од 

најзначајнијих и 

најраспрострањениј

их грађевинских 

материјала. 

Оспособљавање 

студената за 

самостално 



спровођење 

прорачуна 

статичких утицаја, 

димензионисање 

пресека и 

конструисање 

арматуре у гредним 

носачима. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Историјат и 

примена бетона. 

Састав бетона. 

Агрегат. Везиво. 

Вода. Адитиви. 

Класификација 

бетона. Предности 

и недостаци 

армираног бетона. 

Физичко-механичка 

својства бетона. 

Остала својства 

бетона. Физичко-

механичка својства 

челика за арматуру. 

Радни дијаграми 

бетона и челика. 

Класификација 

дејстава на 

армиранобетонске 

конструкције. 

Стална оптерећења. 

Корисна 

оптерећења. Снег. 

Ветар. Комбинације 

оптерећења у 

зависности од 

прорачунске 

ситуације. Повољно 

и неповољно 

деловање 

оптерећења. 

Прорачун према 

граничним стањима 

носивости. 

Димензионисање 

према аксијалној 

сили затезања. 

Димензионисање 

према чистом 

моменту савијања 

(једноструко и 



двоструко 

армирани пресек). 

Димензионисање 

према комбинацији 

аксијалне силе 

затезања и момента 

савијања. 

Димензионисање 

према 

трансверзалним 

силама (узенгије и 

косо гвожђе). 

Димензионисање 

према торзији. 

Димензионисање Т-

пресека према 

моменту савијања. 

Димензионисање 

правоугаоног и 

кружног пресека 

према аксијалној 

сили притиска. 

Извијање 

центрично 

притиснутих 

елемената. 

Дијаграми 

интеракције. 

Гранична стања 

употребљивости. 

Контрола напона у 

бетону и арматури. 

Ограничење 

ширине прслина. 

Контрола угиба. 

Конструисање 

арматуре. Заштитни 

слој бетона. 

Сидрење арматуре. 

Покривање 

дијаграма момента. 

Практична настава: 

Решавање задатака 

Литература  

1. Еврокод 0: ЕН 

1990:2002, Основе 

прорачуна 

конструкција, 

Грађевински 

факултет 

Универзитета у 

Београду, Београд, 



2006. 

2.  Еврокод 1: ЕН 

1991:2002, Дејства 

на конструкције, 

Делови 1-1, 1-2, 1-3, 

1-4 и 1-5, 

Грађевински 

факултет 

Универзитета у 

Београду, Београд, 

2009. 

3. Еврокод 2: ЕН 

1992-1-1:2004, 

Прорачун 

бетонских 

конструкција, Део 

1-1: Општа правила 

и правила за зграде, 

Грађевински 

факултет 

Универзитета у 

Београду, Београд, 

2006.  

4. How to Design 

Concrete Structures 

Using Eurocode 2, 

Bond A.J., Brooker 

O., Harris A.J., 

Harrison T., Moss 

R.M., 

NarayananR.S.,Webs

ter R., The Concrete 

Centre, 2006. 

5. Eurocode 2 – 

Worked Examples, 

European Concrete 

Platform ASBL, 

Brussels, 2008. 

6. Правилник о 

техничким 

нормативима за 

бетон и армирани 

бетон – Правилник 

БАБ 87, 

Грађевински 

факултет 

Универзитета у 

Београду, 1995. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 

30 

П

р

а



к

т

и

ч

н

а 

н

а

с

т

а

в

а

: 

3

0 

Методе извођења 

наставе 

Предавања се 

изводе савременим 

средствима наставе: 

презентације, 

едукативни видео 

материјали, узорци 

и модели. 

Обогаћена су 

најновијим 

примерима из 

стручне литературе 

и праксе. Поред 

наставе организују 

се посете 

градилиштима. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 10 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

Почетак 

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета:  

Основи економије 



Наставник: Ескић 

Милорад 

Статус 

предмета:Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  

Циљ предмета: 

Упознавање 

студената са 

економијом као 

науком и њеним 

основним 

карактеристикама. 

Стицање 

теоријских и 

прагматичних 

знања о 

фундаменталним 

економским 

категоријама, као и 

о општим  

економским 

принципима и 

основним 

економским 

механизмима. 

Разумевање 

природе и суштине 

економског 

система, као и 

његових кључних 

концепата и 

метода. Сва 

објашњења ће 

имати базу у 

доктрини и 

савременој 

економској 

теорији, које је 

нужно предочити 

да би се разумело 

економско 

функционисање.   

Исход предмета: 

Студенти се 

оспособљавају да 

разумеју 

категорије и 

релације које се 

односе на теорију 

економије, као и 

суштину 



функционисања 

тржишног 

механизма и 

принципа 

репродукције, 

неопходних за 

анализу и 

решавање 

проблема из 

домена економских 

параметара и 

законитости. 

Такође, могу да 

препознају и 

сагледају природу 

трошкова, цена, 

средстава и њихове 

релације у 

основним 

привредним 

субјектима, који 

имају динамичан 

однос са 

окружењем у коме 

неминовно делују 

и макроекономски 

фактори. Исто 

тако, студенти ће 

бити оспособљени 

да аналитички 

користе стечена 

сазнања, као базу 

за савладавање 

осталих 

специфичнијих 

економских 

дисциплина, попут 

маркетинга, 

финансија, 

инвестиција, 

рачуноводства и 

других. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у теорију 

економије,Методол

огија и развој 

економске мисли, 

Основни 

економски 

принципи, 

оптимизација 



пословања и 

процес 

репродукције, 

Основни 

привредни 

субјекти, 

Функционисање 

тржишта (анализа 

понуде и тражње), 

Формирање 

тржишних цена и 

тржишне 

равнотеже, 

Тржишни модели, 

Input и output 

(факторска 

тржишта), Анализа 

трошкова, 

Економски 

циклуси, 

Незапосленост и 

инфлација,  

Макроекономски 

промет и 

показатељи 

(компоненте 

укупних расхода и 

макроекономска 

равнотежа), 

Економски 

механизми, 

Међузависност 

произвођача, 

посебно када је у 

питању употреба 

акумулације 

(инвестиција), 

Фискална 

политика (суштина 

и видови фискалне 

политике – пореска 

регулатива и 

управљање 

буџетом), 

Банкарски систем – 

финансијске 

институције, 

финансијско 

тржиште, банке и 

банкарски системи, 

Кредитно-

монетарна 



политика (новац и 

тржиште новца, 

суштина и видови 

кредитно-

монетарне 

политике) 

Практична 

настава: 

Дискусије и 

евентуално 

презентација 

семинарских 

радова 

Литература  

1. Вукотић  С. 

(2010), Основи 

економије,  

Факултет за 

предузетнички 

бизнис, Београд 

2.Миленовић Б. 

(2003), 

Микроекономија – 

теорија и примена 

(треће издање), 

ФТБ, Београд-Ниш 

3. Вукотић  С. 

(2008), Менаџмент 

инвестиција 

(приручник),Факул

тет за 

предузетнички 

бизнис, Београд 

4.Јакшић М., 

Грубишић 

З.(2006),Макроекон

омија, ФТБ, 

Београд 



Број часова  активне 

наставе 

Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а

: 

1

5 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, 

аудиторне вежбе, 

консултације 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршнииспит поена 

активност у току 

предавања 

10 усмени испит 40 

колоквијум 20   

семинарски рад  30   
Табела 5.2 Спецификација  предмета  
 



Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Oрганизација 

грађења 

Наставник: 

Божиловић С. 

Звонимир 

Статус предмета: 
Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање 

студената са  

савременом 

организацијом 

извођења радова на 

грађевинским 

објектима, израдом 

статичких и 

динамичких 

планова,  

градилишном 

докуметацијом  и 

њеним ажурирањем  

Исход предмета  

После завршене 

обуке студенти су 

оспособљени да 

самостално 

организују 

изградњу  веома 

комплексних 

грађевинских 

објеката, односно 

реализацију 

грађевинских 

пројеката. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Историјат 

организације 

грађења. Теорија 

система. 

Информациони 



системи. Карта 

процеса и дијаграм 

тока. Технологија 

грађења. 

Менаџмент. 

Грађевинско 

предузеће 

Организационе 

шеме. Услови који 

утичу на 

грађевинску 

производњу. 

Организација 

градилишта. 

Годишњи фонд 

радног времена. 

Пројекат 

припремних радова 

на градилишту. 

Погони, складишта, 

привремене зграде, 

заштита 

градилишта. 

Прикључци на 

инфраструктуру. 

Заштита људства и 

градилишта. 

Пројект заштите на 

раду. Закон о 

безбедности и 

здрављу на раду. 

Израда предмера 

радова. 

Специфичности код 

израде предмера. 

Обрачуни 

јединичних мера . 

Прописана правила 

код обрачуна. 

Приказ норматива 

и стандарда рада – 

књиге и искуствени 

нормативи. Приказ 

обрачуна норма 

часова. 

Калкулативни 

фактор. Анализа 

јединичне цене 

позиције радова. 

Формуле за 

анализу. Структура 

цене. Процене 



вредности 

непокретнисти. 

Метода вредновања 

непокретности. 

Трошкови 

изградње. 

Градилишна 

документација. 

Списак докумената 

за технички 

преглед. 

Планирање у 

грађевинарству. 

Статички и 

динамички 

планови.. 

Гантограм. 

Ортогонални 

планови. 

Циклограми. 

Финансијски план - 

С крива. Мрежно 

планирање. 

Анализа структуре. 

Анализа времена. 

Оптимизација 

мрежних планова. 

Активности. 

Типови веза у 

мрежном 

планирању. 

Прорачун мрежног 

плана методом  

напред-натраг. 

Укупна и слободна 

временска резерва. 

ПЕРТ метода. 

Операциона 

истраживања у 

грађевинарству. 

Коришћење MS 

Project-a. 

Практична 

настава  

Програм вежби 

обухвата израду 

семинарског рада – 

елабрата Пројекат 

организације 

грађења који 

обрађује реалне 

примере из праксе 



Литература  

1. Д. Аризановић, 

П. 

Петронијевић, 

Д. Бељаковић, 

"Технологија 

грађевинских 

радова: груби   

грађевински 

радови" 

Грађевински 

факултет 

Универзитета у 

Београду, 

Београд, 2015,  

2. К. Куриј, Д. 

Бељаковић,  

"Израда планова 

у градитељству" 

Грађевинска 

књига, 

Београд,2011 

3. Б. Трбојевић, 

„Организација 

грађења“, 

Грађевинска 

књига, Београд, 

1987 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тичн

а 

наста

ва: 15 

Методе извођења 

наставе 

Теоријски део 

видео презентација 

– Power point 

Практична настава 

– израда елабората 

и посете 

градилишту 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 2x25 ..........  



семинар-и 10   

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 

1 страница А4 

формата 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Пејсажна 

архитектура   

Наставник : 

Тодоровић  

ИскјердоТ. Маја 

Статус предмета: 

Обавезни  

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  Нема 

Циљ предмета  

Стицање основних 

сазнања из области 

пејсажне 

архитектуре. 

Исход предмета  

Знање и разумевање 

основних оцена 

природних ресурса 

и валоризовано 

креирање пејсажне 

архитектуре 

затворених и 

отворених простора. 

Способност за 

реализацију 

практичних вештина 

уређења паркова и 

декорисања 

простора. 



Способност за 

реализацију 

вештина у стварању 

структурне шеме 

паркова, малих 

пројеката уређења 

дворишта и неких 

других видова 

сведеног простора. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Oпшта представа о 

пејсажу. Пејсажне 

структуре. Карактер 

човековог учешћа. 

Планиранје пејсажа-

историјски корени и 

савремене поставке. 

Екологија и 

планирање у 

пејсажној 

архитектури. 

Принципи и методе 

очувања пејсажа. 

Оцена природних 

ресурса. Природни 

национални 

паркови. 

Урбанизација и 

очување природне 

средине. 

Агрикултурни 

пејсажи. Планирање 

пејсажа крај 

водених токова и 

водених површина. 

Пејсажна 

архитектура поред 

путева и 

иншењерских 

система. Проблеми 

планирања пејсажа 

око културно 

туристичких ареала 

и зона за одмор. 

Екологија насеља. 

Структуре насеља и 

природна средина. 

Пејсажи у насељу. 

Структурне шеме 

паркова и 

откривених 



површина у 

савременим 

насељима. 

Нормативи. 

Архитектура 

паркова и дизајн 

пејсажа. Историјски 

развој архитектуре 

паркова и узајамно 

дејство са насељем. 

Композиције у 

парку. Суштина и 

основни проблеми. 

Основни историјски 

композициони 

типови. 

Композиције у 

парку. Савремене 

композиције. Мале 

парковске форме у 

савременим 

друштвеним и 

животним 

просторима. 

Архитектура, 

природа, откривени 

простори. Еколошка 

архитектура. Дизајн 

пејсажа откривених 

простора. Дизајн 

пејсажа у 

затвореном 

простору 

(укљученом у 

зграду). 

Монументално-

декоративна 

уметност отвореног 

простора и пејсажа. 

Практична 

настава: 

Самостална израда 

задатака на 

вежбама. Задаци 

садрже проблеме за 

чије решавање се 

примењује материја 

изложена на 

часовима 

предходних 

предавања.  



Литература  

1. Булев Т. Естетски 

проблеми 

савременог града, 

Дизајн градске 

средине, Пејсажна 

архитектура 

2. Залескаја Л. 

Пејсажна 

архитектура 

3. Троева В. Пејсаж 

и архитектура 

4. Ковачев А. 

Урбанизам 

 5.Вујковић Љ. 

Пејсажна 

архитектура-

Планирање и 

пројектовање, 

Шумарски 

факултет, Београд 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Пр

ак

ти

чн

а 

на

ст

ав

а: 

30 

Методе извођења 

наставе 

Предавања.  Вежбе. 

Консултације. 

Испит је писмени. 

Оцена испита се 

формира на основу 

успеха из 

самосталних - 

графичких радова, 

оцене семинара и 

писменог дела 

испита. 

 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 писмени испит 40 

практична настава  40   

колоквијум-и   ..........  



семинар-и  10   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Механика тла и 

фундирање 

Наставник: 

Копривица Д. 

Сузана 

Статус предмета:  

обавезан 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да 

студентима омогући 

стицање основних 

знања како да се 

анализирају и 

дефинишу 

геотехнички услови 

изградње објекта, да 

би се извршио избор 

оптималног решења 

темељења објеката.  

Исход предмета  

После завршене 

обуке ( која 

обухвата предавања, 

вежбе, 

консултације, 

израду елабората и 

полагање писменог 

испита) студенти су 

оспособљени да 

самостално 

решавају стандардне 

проблеме темељења 



објеката и заштиту 

темељних јама. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Класификација и 

идентификација 

земљаних материјала. 

Подземна вода. 

Чврстоћа на смицање. 

Стишљивост тла. 

Збијање тла. 

Лабораторијски и 

теренски опити. 

Земљани притисци и 

масивне потпорне 

конструкције. Гранична 

и дозвољена носивост 

плитких темеља. 

Гранична и дозвољена 

носивост појединачног 

шипа. Анализа напона и 

деформација у механици 

тла. Прорачун слегања 

плитких темеља. 

Теорија консолидације.  

Стабилност косина и 

методе прорачуна. 

Критеријуми 

стабилности. Методе 

стабилизације косина. 

Теренска истраживања. 

Основе за 

пројектовање 

темеља. Основни 

типови плитких 

темеља. Тракасти 

темељи. Темељна 

контра греда. 

Темељна контра 

плоча. Темељи 

самци. Основни 

типови дубоких 

темеља. Шипови. 

Темељи на 

бунарима. Темељи 

на кесонима. 

Потпорни зидови. 

Заштита темељних 

јама. Дијафрагме. 

Анкери. Темељи на 

побољшаној 

подлози. Прорачун 

фундирања на 

еластичној подлози. 

Конструктивне 

појединости 

темељења. 



Геомеханички 

елаборат. 

 

Практична 

настава:  

Самосталне 

рачунске вежбе које 

обухватају израду 

задатака који прате 

програм предавања. 

Аудио–визуелне 

демонстрације 

фундирања објекта 

код нас и у свету у 

сложеним 

геотехничким 

условима. 

Литература  

1. Механика тла и 

фундирање, Сузана 

Копривица, скрипта 

(предавања и 

задаци)  

2. Механика тла, 

Милан Максимовић, 

Гроскњига, Београд, 

1995 

3. Механика тла, 

Радослав 

Стојадиновић, 

Научна књига, 

Београд, 1986 

4. Механика тла и 

темељење, 

Nonveiller Ervin, 

Школска књига, 

Загреб, 1990 

5 .Фундирање 

грађевинских 

објеката, Стеван 

Стевановић, 

Изградња, Београд, 

2006 

6. Фундирање, 

Чедомир Вујичић, 

Научна књига, 

Београд, 1988 

7. Фундирање  2, 

Чедомир Вујичић, 

Научна књига, 

Београд, 1991 

8. Збирка задатака 



из фундирања 2, М. 

Лазовић, М. 

Вукићевић, С. 

Леловић, ГФ 

Београд, 1995 

9. Фундирање 

архитектонских 

објеката, Милан 

Глишић, 

Архитектонски 

факултет 

Универзитета у 

Београду, 2004 

10. The engineering 

of Foundations, 

Rodrigo Salgado, 

Purdue University, 

McGraw-Hill, 2008 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а 

н

а

с

т

а

в

а

: 

3

0 

Методе извођења 

наставе 

Предавања се 

изводе 

најсавременијим 

средствима наставе 

у Power Point-у. 

Обогаћена су 

најновијим 

примерима из 

стручне литературе 

и праксе. Примери 

из праксе одрађују 

се у оквиру 

вежбања, практичне 



наставе уз обиласке 

градилишта на коме 

се изводи 

фундирање објекта 

или заштита 

темељне јаме. 

Решавање задатака 

из поменутих 

области. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт 20 

колоквијум-и 30 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм:  

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Урбанизам 1 

Професор: 

Миловановић 

Милош 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

- Упознавање са 

основним питањима 

улоге, обухвата и 

домена 

урбанистичког 

планирања. 

- Овладавање 

процесом 

планирања и 

планерском 

методологијом. 

- Упознавање 

планирања према 

физичком простору 



и модусима 

обликовања урбаног 

простора.  

- Упознавање са 

основним 

елементима 

просторно-планских 

докумената, метода 

и процеса рада.   

Исход предмета  

Студенти стичу 

знања и вештине 

потребне за: 

- Успостављање веза 

између феномена 

планирања, 

планског процеса и 

урбаних проблема. 

- Разумевање 

методологије и 

процеса 

урбанистичког 

планирања.  

- Истраживање 

урбане локације и 

уочавање 

комплексне везе 

између критерија и 

захтева функције.   

Садржај предмета / 

Теоријска настава  

Форма града, основе 

теорија и пракса; 

Кратка историјска 

анализа физичке 

структуре града; 

Физичка структура 

града и савремене 

урбанистичке 

теорије; Физичка 

структура града као 

просторно-физички 

израз сложених 

односа (економских, 

социјалних, 

техничких и 

технолошких); 

Природни фактори и 

њихов утицај; 

Техничке и 

технолошке појаве и 

физичка структура 



града (саобраћај, 

конструкције, 

комунална 

инфраструктура); 

Доживљавање 

физичке структуре 

града; План као 

основ за анализу и 

интервенцију у 

простору; Елементи 

физичке структуре, 

улица, блок, трг; 

Улица, (типологија,  

место у граду, 

регулација, 

нивелација); Блок 

(типологија,  место 

у граду, регулација, 

нивелација); Трг 

(типологија, значај) 

Практична 

настава:Вежбе 

- Анализе задате 

литературе везане за 

елементе улицу, трг, 

блок 

- Анализа задате 

улице са аспекта 

претходно 

наведених 

елемената (положај 

у граду, 

архитектура, однос 

улице и блока) у 

размери 1:500 

- Предлог 

реконструкције дела 

улице у размери 

1:500 

 

Литература  

1. Mилица Бajић 

Бркoвић: 

Урбанистичко и 

просторно 

планирање, Скрипта 

Архитектонски 

факултет, Београд 

1992. г. 

2. Mилица Бajић 

Бркoвић: Огледи о 

планирању и 



одрживом развоју 

града, 

Архитектонски 

факултет, Београд 

2000. г. 

3. Mилица Бajић 

Бркoвић: Одрживост 

и град, 

Архитектонски 

факултет, Београд 

1999. г. 

4. Тошковић 

Добривоје: Увод у 

просторно и 

урбанистичко 

планирање, 

Акдемска мисао, 

Београд 2006. г.  

5. Милан Вреск: 

Град у регионалном 

и урбаном 

планирању, 

Школска књига, 

Загреб 1990. г. 

6. Посебна 

монографска издања 

Института за 

архитектуру и 

урбанизам Србије - 

бројеви: 29, 30, 31, 

32, 33: „Просторно 

планирање, 

регионални развој и 

заштита животне 

средине“, Број 1, 2, 

(бр.3 – посебно 

издање 31 – 

децембар 1996 / 

јануар 1997), 4, 5., 

Београд 1994. – 

2007. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 

30 

Пр

акт

ич

на 

нас

тав

а: 

45 

Методе извођења 

наставе:  

Настава: Предавања, 



Вежбе, 

Консултације, 

Семинарски рад.  

Предавање 

тематских јединица 

у Power point 

презентацији. 

Самостални рад 

студената у виду 

семинарског рада. 

Вежбе на 

конкретним 

локацијама и 

задацима, 

самостална 

презентација. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 30 100 

практична настава 5 усмени испт   по потреби    

колоквијум-и 20 х 2 кол. ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Ентеријер   

Професор : 

Соколовић A. 

Сокол 

Статус предмета: 

Обавезни  

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да 

студентима омогући 

професионалну 

припрему из 

области односа 



између ентеријера, 

екстеријера и 

дизајна и упозна са 

потребом и значајем 

изучавања 

ентеријера са 

становишта односа 

човека у простору и 

валоризација 

простора од стране 

корисника. 

Исход предмета  

Знање и разумевање 

основних елемената 

односа архитектуре 

унутрашњих 

простора, 

екстеријера и 

дизајна. Способност 

за логичко 

расуђивање о 

садржају и 

циљевима јединства 

композиционих 

вредности спољњег 

и унутрашњег 

простора. 

Способност за 

реализацију 

практичних вештина 

из схватања 

презентације 

креирања и 

вредновања 

архитектуре 

унутрашњих 

простора. 

Способност за 

реализацију 

кључних вештина у 

вредновању 

дизајнерских 

решења у 

ентеријеру. 

Садржај предмета / 

Теоријска настава  

Предмет говори о 

посебном 

међусобном односу 

између ентеријера и 

екстеријера, и 

начинима 



симултаног 

пројектовања и 

обликовања оба. О 

карактеристикама 

узајамног односа 

човека и простора, 

информационим 

процесима и 

њиховим начинима 

изражавања, затим о 

естетској вредности 

различитих 

унутрашњих 

пространстава. 

Стилови у 

ентеријерима као и 

стилске 

карактеристике 

намештаја у 

древном Египту, 

Грчкој, Риму, 

Византији, 

Романици и Готици. 

Ренесансни поглед 

на антику, затим 

синтетичност, 

монументалност, и 

популизам Барока 

као и декоративни 

стилови Рококо, 

Класицизам, и 

Ампир биће 

представљени кроз 

предавања. 

Биће речи и о 

архитектама и 

декоратерима 

енглеских 

стилова(чипендеил, 

адам,шератон...), 

бидермајеру у 

Немачкој и Аустро-

Угарској, као и о 

еклектицизму у 

Француској. 

Предавања говоре и 

о Сецесији у Европи 

као и о руској 

модерни. Теме су и 

развој ентеријера на 

домаћим 

просторима, 



тектонични и 

атектонични 

примери-упоредна 

анализа кроз 

историју,креирање 

архитектонског 

простора-

законитости,композ

ициони системи.  

Практична 

настава: 

Самостална израда 

задатака на вежбама. 

Задаци садрже 

проблеме за чије 

решавање се 

примењује материја 

изложена на 

часовима 

предходних 

предавања. 

 

Литература  
1. E.Wenham, Old 

Furniture Book, 

Springs book, 

Lpndon, 1951 

2. Bryan Little, 

English Historic 

Architecture, 

B.T. Batsford 

LTD, 

London,1964 

        3.     Radmila i 

Mirjana 

Milosavljević, Stilovi 

u Enterijeru,Orion, 

Beograd,2005 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а 

н

ас

та

ва

: 

45 

Методе извођења 



наставе:  

Предавања. Вежбе. 

Семинарски рад.  

Консултације. 

Испит се полаже 

писмено. Предаје се 

и пројекат са 

професором 

договореног 

ентеријера. 

Оцена се формира 

на основу средње 

оцене са вежби, 

средње оцене из 

семинарског рада, 

пројекта ентеријера 

студента и  

писменог испита. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 50 

практична настава 20 усмени испт   по потреби    

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм:   

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Пројектовање 

трговачких и  

бизнис  зграда 

Наставник :  
Брковић Додиг Ж. Марта 
Статус предмета:  

Обавезни                                                          

Број ЕСПБ: 6 



Услов:    Нема 

Циљ предмета  

Да   пружи увид у 

проблеме који се 

постављају, 

средества и  методе 

који се  примењују  

у  процесу  

појектовања 

трговачких и  

бизнис 

зграда.Функционалн

е, морфолошке и  

конструктивне  

карактеристике.Тип

олошки облици.  

Материјализација,по

вршине, европске 

директиве и домаће 

законске  регулативе 

за  пројектовање и  

грађење..   

Исход предмета  

Знање и разумевање 

основних 

елемената,принципа 

и метода, 

пројектовања 

трговачких и  

бизнис зграда. 

Способност за 

логичко расуђивање 

о садржају и 

циљевима европске 

директиве и 

домаћих законских 

регулатива код 

пројектовања 

трговачких и  

бизнис зграда.  

Способност за 

извођење 

практичних вештина 

пројектовања и 

грађења трговачких 

и бизнис 

зграда.Способност 

за извођење 

кључних вештина 

пројектовања и 

грађења трговачких 

и бизнис зграда. 



Садржај 

предмета/Теоријска 

настава  
Историја развоја 

намена трговачких и 

бизнис зграда; 

Развој типологије 

трговачких зграда; 

Развој типологије 

бизнис зграда; 

Тржни центар као 

сининим за 

трговачку зграду 

(настанак и развој, 

примери из дмаће и 

стране праксе); 

Развој бизнис 

зграда, утицаји 

(моћ, технологија, 

престиж); 

Просторна и 

функционална 

анализа тржног 

центра (намене, 

комуникације, 

садржаји, пратећи 

садржаји); 

Просторна и 

функционална 

анализа бизнис 

зграде (познати 

примери); 

Неопходни 

Правилници за 

димензионисање и 

функционисање 

тржних и бизнис 

зграда; Тржни 

центар- ретаил парк- 

центар града 

/предности и мане 

са аспекта 

конзумента; 

Анализа појединих 

задатих локација у 

Београду за потребе 

изградње тржног 

центра (са аспекта 

саобраћајне 

опслужености, 

атрактивности, 

исплативости, 



предлог садржаја); 

Бизнис зграда у 

контексту изградње 

у старом делу града 

и новом делу града 

Практична 

настава:Вежбe 

Програм обухвата 

израду  

монофункционалног

,  идејног  

архитектонско- 

урбанистичког 

пројекта.  
– у писаном облику 

опис положаја и 

функције задатих 

примера  

Предлог 

потенцијалних 

локација према 

задатим 

критеријумима 

Синтезни рад идејна 

скица (основе, 

пресеци, фасаде 

тржног центра и 

бизнис зграде) 
 

Литература     

Alton&Porter 

Architects, Retail 

Centers, 1980. 

                           

Ернст Нојферт,  

Архитектонско 

пројектовање , 1996. 

                           

Трбојевић Р.,     

Архитектонске  

конструкције 1 и 2 , 

ГК , Београд. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а 

н



а

с

т

а

в

а

: 

4

5 

Методе извођења 

наставе 

Предавања.Вежбе.К

онсултације. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 писмени испит  30 

практична настава  40   

колоквијум-и  20 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм:   

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Културологија 

Наставник :  

Шијаковић Ж. 

Иван 

Статус предмета: 

изборни 

Број ЕСПБ: 4 



Услов: нема услова 

Циљ предмета: 

Студенти треба да 

се упознају са 

чињеницом да је 

град огледало 

друштва, да је 

центар друштвене 

моћи. Студенти ће 

сазнати да постоји 

посебна дисциплина 

која се бави градом 

и урбаним животом 

а то је социологија 

града. У оквиру 

предмета ће се 

презентовати град 

као људска 

заједница са 

социјалним, 

културним, 

економским и 

психолошким 

аспектима. Такође, 

презентоваће се и 

однос архитетктуре 

и културе у 

савременим 

урбаним условима. 

Исход предмета: 

Студенти који 

положе испит биће у 

могућности да 

препознају 

друштвена кретања 

у граду са 

социолошког и 

културолошког 

аспекта и њихов 

утицај на урбанизам 

и архитектуру као 

делатност и 

професију.  

Садржај предмета - 

Теоријска настава: 

Предмет  

културологије;  Град 

као показатељ 

друштвених 

промена; Друштвене 

и индивидуалне 



вредности у граду; 

Утицај архитетктуре 

и урбанизма на 

карактер и начин 

живота у граду; 

Град као људска 

заједница; Три 

аспекта градске 

заједнице; Особине 

градског живота; 

Становање као 

друштвени 

феномен;  Екологија 

и квалитет живота у 

граду; Град 

будућности; 

Архитектура и 

култура;  Урбана 

култура; Култура 

становања; 

Социјално 

становање. 

Препоручена 

литература  

1.Вујовић,С.Петров

ић, М. 

Урбана 

социологија, 

ЗУНС, 

Београд, 

2005. 

2.Петровић, М. 

Трансформац

ија градова, 

Београд: 

ЗУНС, 2006. 

3.Danijel, Penson, 

Arhitektura i 

moderna, 

Београд:КЛИ

О, 2010.  

4.Петровић М. 

Социологија 

становања, 

Београд: 

Институт за 

социолошка 

истраживања, 

2004. 

Број часова  активне 

наставе  

Теоријска настава: 30 Практичн

а настава: 



15 

Методе извођења 

наставе 

 Настава се одвија 

кроз предавања, 

вежбе, 

консултације, 

израду семинарских 

и других радова. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

активност у току 

предавања 
10 колоквијум-и (2х20) 40 

Семинарски рад 10 усмени испт 40 

 



Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Савремене методе 

индустријске 

градње 

Наставник:  

Божиловић С. 

Звонимир 

Статус предмета: 

изборни 

Број ЕСПБ: 4                                      

Услов: Технологија 

грађења 1                     

Циљ предмета 

Циљ наставе да 

упозна студенте са 

основама  

специјалних метода 

градње у 

грађевинарству 

Исход предмета  

Студенти су 

оспособљени за 

коришћење 

стечених знања из 

специјалних метода  

рада у 

грађевинарству. 

Садржај предмета 

Карактеристике 

индустријализације 

грађења. 

Префабрикација и 

монтажа.  

Технолошки 

системи код 

префабрикације 

бетонских 

елемената. Фазе 

технолошких 

процеса.  

Методе 

префабрикације 

монтажних 

бетонских 

елемената зграда.  

Методе 

префабрикације 



бетонских цеви и 

галантерије. 

Механизација и 

организација рада 

на складиштима 

бетонских 

елемената. 

Термичка обрада 

бетона. 

Пројектовање 

процеса 

префабрикације на 

технолошким 

линијама.  

Систем 

информација и 

управљања 

системима и методе 

њиховог 

пројектовања. 

Контрола квалитета 

Литература  

1. А. Флашар : 

Префабрикација 

бетонских 

елемената, 

Грађевински 

календар, Београд, 

1979. 

2. А. Флашар : 

Топлотна обрада 

бетона, Грађевински 

календар, Београд, 

1981. 

3. А. Флашар : 

Контрола квалитета 

у грађевинарству, 

ФТН, Нови Сад, 

1984. 

4. С. Вуковић : 

Производност 

линија за 

префабрикацију 

армиранобетонских 

панела, ФТН ииг,     

Посебноиздање 15, 

Нови Сад, 1990. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т



и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а

:

1

5 

Методе извођења 

наставе: 
Преко видео бима, 

графоскопа и табле 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит 30 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и    

Семинарски рад и 

презентација семинарског 

рада 

60   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Енергетска 

ефикасност  

Наставник : 

Мијуца М. 

Дубравка 

Статус предмета: 

иѕборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

Упознавање 

студенте са 

основним 

карактеристикама 

области изучавања 

енергетске 

ефикасности у 

зградарству.  

Исход предмета  

Знање и разумевање 

основних елемената 

енергетске 

ефикасности у 

зградарству. 

Способност за 

логичко расуђивање 

о садржају и 

циљевима европске 

Енергетске 

директиве и 

домаћих законских 

регулатива из 

области енергетске 

ефикасности у 

зградарству. 

Способност за 

реализацију 

практичних вештина 

из енергетске 

сертификације у 

зградарству. 

Способност за 

реализацију 



кључних вештина из 

прорачунских 

метода интегралне 

оцене енергетске 

ефикасности. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Захтеви за заштиту 

животне средине и 

побољшање 

енергетске 

ефикасности у 

зградарству. 

Управљање 

енергетским 

потребама у 

зградарству.  

Учешће стамбеног и 

терцијалног сектора 

у финалној 

потрошњи енергије. 

Емисија 

угљендиоксида. 

Законски 

инструменти за 

дефинисање 

конкретнијих акција 

у циљу 

искоришћења 

великог 

нереализованог 

потенцијала за 

уштеде енергије. 

Начини да се 

грађевински објекти 

и инсталације за 

њихово грејање, 

хлађење и 

вентилацију 

пројектују и изграде 

на такав начин да 

количина енергије 

која је потребна за 

коришћење објеката 

буде ниска, 

узимајући у обзир 

климатске услове 

локације и 

кориснике, као и 

цену. Начини да се 

обезбеде пријатни 

унутрашњи услови 



(топлотни комфор) 

према спољашњој 

температури, уз 

минималну 

потрошњу енергије. 

Различите 

методологије 

прорачуна губитака 

и добитака топлотне 

енергије. Појам 

интегралне 

енергетске 

ефикасности.  

Информисање 

јавности о 

енергетској 

ефикасности. 

Независни експерти 

за сертификацију 

зграда. 

Термовизијска 

камера, тест 

ваздушне 

пропустљивости, 

мерење влаге, 

грешке у изолацији, 

термички мостови, 

хладни унутрашњи 

ћошкови. 

Практична 

настава:Вежбе, 

Други облици 

наставе, Студијски 

истраживачки рад 

Софтвер 

DesignBuilder. 

Реконструкција и 

ревитализација 

зграде, односно 

њеног спољашњег 

омотача у циљу 

повећања њене 

енергетске 

ефиасности. Процес 

сертификације 

зграде. 

Литература  

1. Дубравка 

Мијуца.Терм

овизијска 

инспекција у 

зградарству. 



Математички 

факултет 

Београд, 2006 

2. Дубравка 

Мијуца. Увод 

у енергетску 

ефикасност у 

зградарству. 

Факултет за 

градитељски 

менаџмент, 

2008. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Пра

ктич

на 

наст

ава: 

15 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, 

колоквијуми 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 

10 писмени испит 30 

практична настава 30 усмени испт  

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 30   

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Aрхитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Принципи 

универзалног 

дизајна  

Наставник : 

Соколовић А. 

Сокол 

Статус предмета: 

Изборни  

Број ЕСПБ:  4 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

 

Студенти се 

оспособљавају за 

анализирање, 

пројектовање и 

реализацију 

простора 

прилагођених 

принципима 

универзалног 

дизајна. 

Исход образовања 

(стечена знања) 

 

У даљем 

образовању , 

нарочито у 

стручним 

предметима који се 

односе на 

архитектонско и 

урбанистичко 

пројектовање се 

користе стечена 

знања.  

Садржај предмета 

 

Теоријска настава 

 

Посебан акценат у 

овиру овог предмета 

се ставља на 

пројектовање 



простора 

прилагођеног 

особама са 

хендикепом. 

Универзални дизајн 

архитектонског и 

урбаног простора. 

Антрополошке 

мере, ергономија, 

модуларност, мере и 

димензионисање 

простора за особе са 

хендикепом. 

 

Практична 

настава:Вежбе, 

Други облици 

наставе, Студијски 

истраживачки рад 

 

Обавезна израда 

једног семинарског 

рада. 

 

Литература  

1. Preiser, Wolfgang; 

Ostroff,Elaine  

Universal Design 

Handbook 

McGrawHill 

2, Кристијан Н. 

Шулц Егзистенција, 

простор и 

архитектура 

Грађевинска књига, 

Београд 

3, Спиро Костоф 

The City Shaped 

Thames and Hudson, 

London 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а 

н

а

ст



а

в

а: 

1

5 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, вежбе 

из пројектовања, 

консултације и 

колоквијуми. Оцена 

испита се формира 

на основу похађања 

предавања Испит 

усмени. Семинарски 

рад је 

елиминаторан. 

Оцена испита се 

формира на основу 

успеха из 

семинарског рада и 

усменог дела 

испита.  

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  5 писмени испит  

практична настава 5 Усмени испт  30 

колоквијум-и 40   

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  



Студијски програм: Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: Стручна пракса 1 

Наставник : 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Положени испити четвртог 

семестра 

Циљ предмета  

 

Упознавање студената са практичном 

применом организационих и технолошких 

знања решавањем конкретних задатака на 

градилишту , на различитим радним 

местима која одговарају занимању за које 

се образују. Упознавање са  новим 

технологијама и материјалима у 

градитељству присуством стручним 

семинарима и презентацијама. 

 

Исход предмета  

 

Оспособљеност студената да своја 

теоријска знања стечена током студирања 

адекватно примене за решавање 

конкретних проблема на градилишту . 

Стечено знање о примени нових 

технологија и материјала у градитељству. 

Проширивање стеченог знања потребног за 

израду квалитетног завршног рада. 

 

Садржај предмета 

 

Рад на градилишту, на различитим радним 

местима која одговарају занимању за које 

се студенти образују, у трајању према 

плану студијског програма. За то време 

израђује се Елаборат стручне праксе који 

се саствоји из два дела и то први део у коме 

су подаци о свим радним местима праксе 

са приказом решених конкретних задатака 

и други део који представља дневник рада 

за сваки дан проведен на стручној пракси а 

све према Упутству за реализацију стручне 

праксе.  

 

Број часова   90 

Методе рада 

 

- рад на градилишту  

- израда Елабората стручне праксе 

- присуство стручним семинарима и 



презентацијама  

 

Оцена  знања (максимални број поена 

100) 

 

Одбраном Елабората стручне праксе 

стиче право на потпис у индекс и оверу 

пријаве за полагање испита што је услов 

за завршетак студија 

 

 



Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Пројектовање 

друштвених  

зграда 1 

Наставник: 

Брковић Додиг Ж. 

Марта 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: Елементи 

пројектовања, 

Архитектонске 

конструкције 1, 

Урбанизам 1 

Циљ предмета 

Пружити студентима 

могућност за пројектовање 

јавних објеката са 

најразличитијим наменама 

и функцијама у корелацији 

са конструктивним 

систимима. Едукација 

студената обухвата све 

фазе пројектовања: од 

анализе пројектног 

програма, урбанистичко-

техничких услова до 

дефинисања коначног 

решења 

урбархитектонског склопа. 

Исход предмета  
Искуство и сазнања из 

области архитектонског 

пројектовања јавних 

зграда. Упознавање са 

функционалним и 

нормативним захтевима у 

пројектовању ових 

објеката, као и стицање 

знања у њиховом 

архитектонском 

обликовању. Усавршавање  

разраде и презентације  

њихових идејних решења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

1.Уводно 

предавање - 

организација 

наставе и методске 

јединице. 2. Дечији 

вртићи и јасле.3. 



Предшколски 

објекти - локација, 

потребе деце, начин 

рада, садржаји и 

функционална 

повезаност. 

Предшколски 

објекти - типичне 

организације, 

домаћа и страна 

искуства, 

архитектура и 

унутрашње 

уређење4.Школске 

зграде - типологија, 

основне школе - 

локација, 

функционалне 

целине, садржаји и 

њихове 

карактеристике. 5. 

Школске зграде - 

склоп и типичне 

организације, 

уређење отворених 

површина. 

6.Школске зграде - 

домаће и стране 

реализације. 

Школске зграде - 

тенденције у 

архитектури. 

7.Библиотеке 8. 

колоквјум 1. 9. 

Музеји ,изложбени 

павиљони, галерије 

10. Музеји 

,изложбени 

павиљони, галерије 

11. Банке- локација, 

организација, 

функционалне 

целине и садржај, 

карактеристични 

објекти и 

архитектура. 12. 

Поште 13. Поште -  

локација, 

организација, 

функционалне 

целине и 

садржај.14. 



Колкоквијум 2 15. 

Рекапитулација, 

предиспитне 

консултације. 

Практична 

настава, 

вежбе:Израда 

семестралног 

пројекта у виду 

идејног 

архитектонског 

решења: Обилазак 

локације. Анализа 

пројектног 

програма и услова 

локације. 

Функционална 

организација 

простора. 

Валоризација 

функције, форме и 

материјализације 

екстеријера и 

ентеријера, и 

њиховог 

међусобног односа. 

Анализа 

конструктивног 

склопа. Разрада 

пројекта. 

Презентација и 

одбрана пројекта. 

Литература  
1.Auf-Franić Hildegard i 

suradnici, OSNOVNE 

ŠKOLE - Programiranje, 

planiranje i projektiranje, 

ID: 840908701. "Golden 

marketing - Tehnička 

knjiga", Arhitektonski 

fakultet, Zagreb, 2004. 

2.Mate Baylon, ŠKOLE-

školske zgrade,Građevinska 

knjiga Beograd,1972. 

3.Бајбутовић Зоран, 

АРХИТЕКТУРА 

ШКОЛСКЕ ЗГРАДЕ, 

"Свјетлост"- Завод за 

уџбенике и наставна 

средства, Сарајево, 1983. 

4.Dudek Mark, 

ARCHITECTURE OF 

SCHOOLS, ISBN-10: 

0750635851, ISBN-13: 978-

0750635851. Publisher: 

Routledge (December 1, 

2000) 

5.Karfik Vladimir, Antoni 

Sochor, BUDYINKI 

http://www.amazon.com/Mark-Dudek/e/B001IZ13NE/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1375730979&sr=1-1


BIUROWE - Projektowanie 

Architektoniczne, 

"Wydawnictwo Arkady", 

Warschau 1976. 

6.Liu Hanlin, BANK 

ARCHITECTURE, ISBN-

10: 753817169X, ISBN-13: 

978-7538171693. Publisher: 

LST Publishing House; 

English/Chinese Bilingual 

edition (January 1, 2012). 

7.Mohrle Johannes, 

POSTBAUTEN (German 

Edition), ISBN-10: 

3782840038, ISBN-13: 978-

3782840033. 

Herausgegeben vom 

Bundesministerium für das 

Post und Fernmeldewesen. 

Publisher: Karl Krämer 

Verlag, Stuttgart, Zürich, 

1989. 

8.Mostaedi Arian, 

PRESCHOOLS AND 

KINDERGARTEN 

ARCHITECTURE, ISBN 

849626355X, Charles Broto, 

Links International, Barselona, 

2006. 

9.Vasil Vasilevski 

OPŠTESTVENI ZGRADIza 

gradežnite tehnički 

učilišta,Prosvetno delo, 

Skopje,1977. 

10.Nojfert E.,Arhitektonsko 

projektovanje, Građevinska 

knjiga, Beograd, 1987. 

Број часова  активне 

наставе 

      Теоријска настава:  30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а

:

 

4

5 

Методе извођења 

наставе 

Предавања: метода 

усменог излагања, метода 

http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Projektowanie+Architektoniczne%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=bibliogroup:%22Projektowanie+Architektoniczne%22&source=gbs_metadata_r&cad=2
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books&field-author=Hanlin%20Liu&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&search-alias=books&field-author=Johannes%20Mohrle&sort=relevancerank


демонстрације, дискусија, 

семинарски рад, 

консултације. Вежбе: 

дијалошка, проблемска 

метода, метода графичког 

рада – семестрални 

пројекат, презентација и 

одбрана пројекта, 

консултације. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 30 

активност у току предавања 10 

практична настава 40 

колоквијум 20 
 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Урбанизам 2 

Професор : 

Миловановић 

Милош 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са 

основним питањима 

улоге, обухвата и 

домена интегралног 

просторног 

планирања. 

Овладавање 

процесом 

планирања и 

планерском 

методологијом. 

Упознавање 

планирања према 

физичком простору 

и модусима уређења 

предела. 

Упознавање са 

основним 

елементима 

просторно-планских 



докумената.   

Исход предмета  

Студенти стичу 

знања и вештине 

потребне за: 

Успостављање веза 

између феномена 

интeгрaлнoг 

планирања и 

територијалне 

организације 

предела / регија. 

Разумевање 

методологије и 

процеса просторног 

планирања. 

Истраживање 

урбане локације и 

уочавање 

комплексне везе 

између критерија и 

захтева функције   

Садржај предмета / 

Теоријска настава  

 Анализа сила 

утицаја на развој 

града (социјалне, 

економске 

структуре, природни 

фактори); 

Просторна и 

функционална 

органозација града 

као основ урбане 

морфологије; 

Архитектонски 

објекти као основ 

физичке структуре 

града; Анализа 

физичких структура 

града (рељеф, 

панорама, 

унутрашњи и 

спољни простор, 

стабилност 

променљивост; 

Урбана слика и 

урбани пејзаж; 

Основне градске 

намене у плану и 

реалном животу; 

Анализа различитих 



типологија блокова 

на конкретним 

примерима старог и 

новог Београда; 

Анализа различитих 

типологија блокова 

мањих градова на 

примерима градова 

студената; Планови 

као основ за 

планирање градске 

структуре; Елементи 

планова у функцији 

интервенције у 

простору 

(параметри, услови); 

Међусобна 

зависност и 

компатибилност 

намена (становање, 

комерцијала, спорт, 

привреда...саобраћај

) 

Практична 

настава:Вежбе 

- Анализе блока 

(постојеће стање) у 

размери 1:500 у 

централној зони 

Београда 

- Анализе блока 

(постојеће стање) 

мањег места у 1:500 

- Предлог 

реконструкције и 

трансформације 

компактног градског 

блока 1:500 са 

описом решења 

- Предлог 

„погушћавања“ 

отвореног 

новобеоградског 

блока 1:500 

Литература  

1. Dieter Prinz: 

Урбанизам – Свезак 

1. Урбанистичко 

планирање, Голден 

маркетинг-Техничка 

књига Загреб & 

Архитектонски 



   факултет 

Свеучилишта у 

Загребу, Загреб 

2006. г. 

2. Максимовић 

Бранко: Урбанизам 

– Основи 

пројектовања 

градова, 

Грађевинска књига, 

Београд 1957. г.  

3. Мирковић 

Бранислав: Основи 

урбанизма-Технике 

просторног 

обликовања, Књига 

1/Б, Грађевинска 

књига, Београд 

1968.г. 

4. Мирковић 

Бранислав: Основи 

урбанизма-Технике 

просторног 

обликовања, Књига 

1/А, Грађевинска 

књига, Београд 

1976.г.  

5. Мирковић 

Бранислав: Основи 

урбанизма-Технике 

просторног 

обликовања, Књига 

2/А, Грађевинска 

књига, Београд 

1976.г. 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а 

н

а

с

т

а

в

а

: 



6

0 

Методе извођења 

наставе:  

Настава: Предавања, 

Вежбе, 

Консултације, 

Семинарски рад. 

Предавање 

тематских јединица 

у Power point 

презентацији. 

Самостални рад 

студената у виду 

семинарског рада. 

Вежбе на 

конкретним 

локацијама и 

задацима, 

самостална 

презентација. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит  30 

практична настава 5 усмени испт   по потреби    

колоквијум-и 20 х 2  ..........  

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Дизајн у 

архитектури 

Наставник : 

Паровић Ирена  

Статус предмета: 

Обавезан 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета  

Циљ предмета  је да 



студентима омогући 

професионалну 

припрему из 

области дизајна у 

архитектури. 

Упознавање са 

потребом и значајем 

изучавања 

архитектонске 

форме и 

композиције. 

Упознавање 

основних принципа 

и метода 

пројектовања и 

стицање умећа 

анализе форме и 

примена стечених 

знања у процесу 

обликовања и 

компоновања 

архитектонске 

средине. 

Исход предмета  

Знање и разумевање 

основних елемената 

повезаности 

архитектонске 

средине и дизајна са 

становишта 

функције, естетике, 

ергономије, 

материјала и 

културе. 

Способност за 

логичко расуђивање 

о значају дизајна у 

теорији и пракси 

организације 

простора. 

Способност за 

реализацију 

кљзчних вештина из 

области дизајна 

архитектонске 

средине. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дизајн - опште тезе. 

Основи урбаног 

дизајна. 

Ликовни елементи у 



дизајну. Ергономија 

у функцији дизајна. 

Композиција и 

хармонизација. 

Индустријско 

обликовање. 

Синтезни план у 

дизајну. 

Методе уметничког 

пројектовања 

архитектонске 

средине. 

Боје и светлост у 

архитектонско-

дизајнерском 

подухватзу.  

Физика боја. 

Дизајн у теорији 

организације 

простора. 

Материјали у 

дизајну. 

Композиција у 

дизајну. 

Урбани дизајн у 

пракси. 

Дизајн у 

маркетингу. 

Практична 

настава: 

 Самостална израда 

задатака на 

вежбама. Задаци 

садрже проблеме за 

чије решавање се 

примењује материја 

изложена на 

часовима 

предходних 

предавања. 

Литература  
1.Сокол Соколовић: 

„Ергономија у дизајну“,  

2002 

2. Луис Манфред: „Град 

у историју“,  

3.Монографије о : 

Алвар Алто, Миес 

ван дер Рохе, Френк 

Лоид Ригхт, 

Баухаус, Ле 

Кобусиер  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П



р

а

к

т

и

ч

н

а 

н

ас

т

а

в

а: 

3

0 

Методе извођења 

наставе 

Предавања. Вежбе. 

Консултације.Испит 

се полаже 

писмено.Оцена се 

формира на основу 

средње оцене 

графичких радова и 

писменог испита.. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10  писмени испит 50 

практична настава 40  Усмени испт   

колоквијум-и  ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 



Назив предмета: 

Историја српске 

архитектуре 

Наставник : 

Вујичић Н. Лејла 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Нема 

Циљ предмета: 

Упознавање са 

архитектонским 

деловањем на 

простору Србије  од 

античког доба до 

краја 20. века у 

контексту 

друштвено-

политичких и 

географских 

фактора. 

Исход предмета 

Студенти су 

успешно завршили 

курс обучавања ako 

умеју да препознају 

историјски оквир у 

коме је одређена 

архитектура 

настајала, спољне 

утицаје, типолошке 

и формалне 

карактеристике 

грађевина као  и 

логику просторне 

организације 

типичне за одређени 

временски период. 

Садржај предмета  

Увод. 

Праисторијско 

градитељство у 

Србији 

Архитектура 

античког Рима у 

Србији 

Прероманска 

архитектура 

(основни типови 

просторних решења, 

конструкције и 

материјали, стилски 



облици) 

Рашка стилска група 

(основни типови 

просторних решења, 

конструкције и 

материјали, стилски 

облици) 

Српско –византијска 

стилска група 

(основни типови 

просторних решења, 

конструкције и 

материјали, стилски 

облици).   

Моравска стилска 

група (основни 

типови просторних 

решења, 

конструкције и 

материјали, стилски 

облици)  

Хиландар, 

Манастирске 

целине,(Архитектур

а цркава и 

манастира у доба 

турске власти) 

Архитектура 

фортификација на 

Дунаву 

Основни типови и 

архитектура сеоских 

кућа  

Основни типови и 

архитектура 

градских кућа. 

(XVIII-XIX век) 

Српска модерна 1 

Српска модерна 2 

Литература  

1.Дерокао, 

Александар, 

Монументална и 

декоративна 

архитектура у 

средњовековној 

Србији, Туристичка 

штампа, Београд, 

1985, 

2.Дерокао, 

Александар, 

Средњовековни 



градови у Србији, 

Црној Гори и 

Македонији, 

Просвета, Београд, 

1950  

3.Дерокао, 

Александар, 

Фолклорна 

архитектура у 

Југославији – 

народна 

архитектура II, 

Научна књига, 

Београд, 1974  

4.Дерокао, 

Александар, 

Народно 

неимарство, 

Споменик САНУ, 

Одељење 

друштвених наука, 

Београд, 1968 

5.Којић, Бранислав, 

Стара градска и 

сеоска архитектура 

у Србији, Просвета, 

Београд, 1949 

6.Којић, Бранислав, 

Стари балкански 

градови, вароши и 

варошице, Београд, 

1976  

7.Ненадовић, 

Слободан, 

Архитектура у 

Југославији од IX-

XVIII века, Научна 

књига, Београд, 

1980 

8.Ненадовић, 

Слободан, 

Грађевинска 

техника у 

средновековној 

Србији. Просвета, 

Београд, 2003 

9.Финдрик, Р., 

Народно 

неимарство, 

станованје, 

Сирогојно, 1994  

10.Blagojevic, 



Ljiljana, Modernism 

in Serbia, the elusive 

margins of Belgrade 

Architecture,  1919-

1914, MIT Press, 

2003 

11.Перовић, Милош, 

Српска 

архитектура у 20. 

веку, Архитектонски 

факултет 

Универзитета у 

Београду, 2006  

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а 

н

а

с

т

а

в

а: 

0 

Методе извођења 

наставе: 

Студентима се 

предавање излаже уз 

PowerPoint 

презентације. 

Обавезно присуство 

на свим 

предавањима и 

вежбама. 

Консултације. 

Успешно положена 

два колоквијума 

Оцена се формира 

на основу успеха из 

предиспитних 

обавеза и писменог 

испита. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 



Обавезно присуство 

предаванјима 

 писмени испит 40 

Обавезно присуство вежбама  усмени испт  

колоквијум-и 30  пута 2 = 60 Предуслов  УКУПНО..........  

Елаборат графичких вежби    
 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Екологија и 

грађена средина 

Наставник: 

Тодоровић 

Искјердо Т. Маја 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 

Услов: Одслушан и 

положен предмет 

Одржива 

архитектура 

Циљ предмета 

Циљ предмета је да 

студенти науче да 

архитектонска и 

урбанистичка 

решења сагледавају 

и траже, искључиво 

у контексту 

уравнотежења 

екологије и грађене 

средине. 

Исход предмета  

Исход предмета је 

да будући кадар 

који ће креирати и 

одређивати изглед 

наших градова и 

предела, обогати 

филозофију 

приступа у 

архитектури и 



урбанизму, 

незаобилазним 

аспектом очувања 

еколошких 

принципа у односу 

на грађену средину. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниција појма 

екологија. Животна 

средина и њене 

основне 

компоненте: 

природна, 

антропогена и 

социјална. Суштина 

и садржај 

екосистема 

друштво-природа. 

Принципи, начини 

и метод управљања 

социјалним 

екосистемима. 

Врсте еколошке 

политике на 

глобалном, 

националном, 

регионалном и 

локалном нивоу. 

Механизми 

управљања 

еколошком 

политиком. 

Архитектонско и 

урбанистичко 

страрешко 

планирање, 

основни 

инструменти 

управљања 

еколошком 

политиком. 

Регулациони 

планови и 

регулациони 

механизми-

упоредна анализа, 

предности и 

недостатци. 

Контрола 

спровођења 

еколошке политике. 



Процена утицаја на 

животну средину. 

Еколошки 

нормативи код нас, 

у Европској Унији 

и другим 

међународним 

институцијама. 

Еколошка и 

инвестициона 

политика у 

архитектури и 

урбанизму. 

Еколошки 

архитектонски 

материјали и 

животна средина. 

Мрежа насеља, 

екологија и урбана 

средина. Европске 

интеграције и 

еколошки 

територијални 

развој. 

Учествовање 

Србије у 

реализацији 

руководећих 

еколошких 

принципа градње.  

Практична 

настава 

Организују се 

еколошке 

радионице. 

Литература  

1. Светлана 

Стевовић, 

Екологија и грађена 

средина, скрипта, 

УУНТ, 2015 

2. Др Радуловић Ј. 

и остали, Животна 

средина и развој, 

Концепт одрживог 

развоја, 

Савезно 

министарств

о за развој, 

науку и 

животну 



средину, 

Београд, 

1997. 

Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 30 

П

р

а

к

т

.

 

н

а

с

т

а

в

а

:

 

0 

Методе извођења 

наставе: 

предавања, 

консултације и 

практичан рад 

студената. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност на настави 10 писмени испит 20 

колоквијум-и 2x20=40 усмени испт 10 

семинар-и 20   

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Aрхитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Управљање 

пројектима у 

грађевинарству 1 

Наставник:  



Бељаковић Дејан 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Организација 

грађења 1 

Циљ предмета 

Разумевање 

процедура и 

процеса пројект 

менаџмента, са 

становишта бизнис 

плана и 

инвестиционог 

програма, 

успостављених 

критичних 

критеријума успеха, 

рејтинга ризика, 

индекса вредности, 

захтеваних 

бенефита, и циљева 

пројекта у погледну 

времена, трошкова 

и квалитета. 

Исход предмета  

Планирање и 

праћење пројекта у 

складу са 

успостављеним 

циљевима. 

Ангажовање и 

имплементација 

потребних ресурса, 

према 

успостављеном 

динамичком плану. 

Улога пројект 

менаџера у 

реализацији 

пројекта. 

Реализација 

планираних 

бенефита, 

коришћењем 

усвојених 

механизама, алатки 

и техника.  

Садржај предмета 



Теоријска настава 

Процедуре и 

процеси пројект 

менаџмента, према 

захтевима водећих 

професионалних 

институција (PMI, 

IPMA, APM). 

Пројект менаџмент 

план. Стратегије и 

процедуре набавки 

и менаџмента 

грађења: 

Традиционалне 

(Инвеститор 

директно ангажује 

пројектанте и 

извођача), 

Пројектовање и 

изградња 

(Инвеститор 

ангажује главног 

извођача радова 

који ангажује 

пројектанта). 

Уговори о 

управљању 

(извођач има улогу 

менаџера за 

извођаче). 

Менаџмент грађења 

(менаџер грађења 

уговара радове са 

подизвођачима). 

Оквирни споразуми 

(договорени за већи 

број пројеката). 

Ризици у погледу 

квалитета, времена, 

трошкова, 

политичких 

прилика, макро-

економских 

кретања. 

Квалитативне и 

квантитативне 

методе процене и 

категоризације 

ризика. Управљање 

ресурсима и 

временским 

распоредом 



активности. 

Примена метода 

зарађене вредности. 

Информациони 

менаџмент  и 

извештавање. 

Практична 

настава  

Алокација ризика 

на грађевинским 

пројектима. 

Буџетирање и 

управљање 

трошковима. 

Капитални, 

оперативни и 

трошкови 

одржавања. 

Трошкови и 

вредност у току 

читавог животног 

циклуса.  

Литература  

1. Ивковић Б. и 

Поповић Ж. 

"Управљање 

пројектима у 

грађевинарст

ву", GK 

Београд, 

2006  

2. Зоран 

Цекић, 

"Интернацио

нално 

грађевинарст

во", 

Грађевинска 

књига 

Београд, 

2006  

3. Graham 

Winch, 

Managing 

Construction 

Projects , 

Wiley, 2010 

4. Radosavljevi

c, M. and 

Benett, J.: 

Construction 

Management 



Strategies, 

Wiley-

Blackwell,, 

2012 

5. Morris, P. W. 

G. and Pinto, 

J. K. (eds) 

The Wiley 

Guide to 

Managing 

Projects, 

Wiley, 2004 

6. Jack 

Meredith and 

Samuel 

Mantel, 

Project 

Management,

: An 

Managerial 

Approach, 

Wiley, 2012 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тична 

наста

ва: 30 

Методе извођења 

наставе 

Хибридни модел 

наставе у коме се 

предавања са 

интензивном 

дискусијом о 

важним пројектним 

питањима 

комбинују са 

учењем заснованом 

на пројектима. 

Примењују се 

симулације 

пројекта.  

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит 40 

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и 20 ..........  



семинар-и 30   

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 

1 страница А4 

формата 

 



Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Асеизмичко 

пројектовање 

зграда 

Наставник:  

Милајић В. 

Александар 

Статус предмета: 

Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Циљ предмета је 

научно-стручно 

образовање 

студената из 

области сеизмичког 

инжењерства у 

високоградњи с 

посебним освртом 

на обликовање 

објеката и њихових 

конструктивних 

елемената у циљз 

успешног 

прихватања 

земљотресног 

оптерећења и 

умањења дејства 

земљотреса на 

конструкцију. 

Исход предмета  

Стицање посебних 

знања из области 

инжењерске 

сеизмологије и 

сеизмичког 

инжењерства у 

високоградњи, која 

ће омогућити 

студентима да врши 

пројектовање 

конструкција 

отпорних на 



сеизмичко дејство. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Земљотресно 

оптерећење:  Увод. 

Опште о 

земљотресима. 

Јачина земљотреса. 

Земљотреси у 

простору и 

времену. 

Карактеристике 

кретања тла на 

одређеној локацији. 

Спектри одговора. 

Пројектни спектри. 

Пројектни 

акцелерограм. 

Поступак 

одређивања 

пројктног 

земљотресног 

оптерећења. 

Ефекти 

земљотреса на 

конструкције 

високоградње: 

Зграде од 

армираног бетона. 

Конструкције од 

претходно 

напргнутог бетона. 

Зидане зграде. 

Зграде од челика. 

Дрвене зграде. 

Појаве у темељном 

тлу. 

Анализа 

сеизмичког 

утицаја на зграде: 

Општи део. 

Линеарно 

еластични системи 

са једним степеном 

слободе. Линеарно 

еластични системи 

са више степени 

слободе. 

Континуални 

линеарно еластични 

системи. 

Превођење 



линеарних система 

на систем са једним 

степеном слободе. 

Математички 

модели за линеарну 

анализу зграда. 

Нелинеарни 

системи. Поређење 

аналитичких и 

експерименталних 

резултата. Анализа 

прописа.  

 

Практична 

настава:Вежбе, 

Други облици 

наставе, Студијски 

истраживачки рад 

Конструктивно 

решавање и 

обликовање 

конструкције и 

појединих њених 

елеманата. 

Литература  

1. ЗЕМЉОТРЕСНО 

ИНЖЕЊЕРСТВО – 

ВИСОКОГРАДЊА, 

Аничић Д., П. 

Фајфар, Б. Петовић, 

А. Сзавистс-Носан 

и М. Томажевић, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1990. 

2. ОДАБРАНА 

ПОГЛАВЉА ИЗ 

ЗЕМЉОТРЕСНОГ 

ИНЖЕЊЕРСТВА, 

Петровић Б., 

Грађевинска књига, 

Београд, 1989. 

3. 

ОСНОВИЗЕМЉОТ

РЕСНОГ 

ИНЖЕЊЕРСТВА, 

Newmark, N.M&E. 

Rosenblueth, 

Грађевинска књига, 

Београд, 1987. 

4. ИНЖЕЊЕРСКА 

СЕИЗМОЛОГИЈА, 

Медведев, С.В., 



Грађевинска књига, 

Београд, 1965. 

5. 

GEOTECHNICAL 

EARTHQUAKE 

ENGINEERING, 

Kramer, S.L., 

Pearson Education 

Inc, Singapore, 2005. 

6. DYNAMIC OF 

STRUCTURES, 

Clough, R.W. & J. 

Penzien, Mc Graw-

Hill, Inc., 1975. 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тична 

наста

ва: 30 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, вежбе, 

колоквијуми, 

семинарски рад. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
10 писмени испит 20 

практична настава 10 усмени испт 10 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 10   

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Графички дизајн 

Наставник : 

Соколовић  A.  

Сокол 

Статус предмета:  

Изборни 



Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Циљ наставе је да 

студентима омогући 

професионалну 

припрему из 

области графичке 

писмености, 

креирања графичких 

порука и стварање 

амбиента културне 

графичке 

перцепције. 

Исход предмета  

Знање и разумевање 

основних елемената 

графичког дизајна( 

заштитни знак, 

логотип, визуелни 

идентитет, средства 

графичког 

комуницирања у 

архитектури и 

урбанизму. 

Способност за 

логичко расуђивање 

о циљевима 

визуелних 

комуникација, о 

обликовању плаката 

и билборда. 

Способност за 

реализацију 

кључних вештина и 

метода интегралне 

оцене графичких 

стандарда и других 

графичких 

препорука. 

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Основи графичког 

дизајна. 

Методологија 

графичког 

дизајна.Шематске 

основе у графичком 

кпмуницирању. 

Фактори 

перцепције. Објекат 

- субјекат - 



окружење у 

графичком 

кпмуницирању. 

Филтрирање 

информација, 

поједностављење 

реалности 

ипопуњавање 

празнина у 

меморији у 

графичком 

пбликовању.Социјал

на перцепција у 

графичком 

кoмуницирању.Дист

иктивност, 

концензус, 

конзистентност  у 

графичком 

дизајну.Заштитни 

знак.Логотип.Визуе

лни 

идентитет.Књига 

графичких 

стандарда.Обликова

ње 

плаката.Типографск

о 

обликовање.Облико

вање графичких 

попука у зрбаном 

дизајну.Симантика 

плана. 

Практична настава: 

Самостална израда 

задатака на 

вежбама. Задаци 

садрже проблеме за 

чије решавање се 

примењује материја 

изложена на 

часовима 

предходних 

предавања. 

 

Литература  
1.Сокол Соколовић: 

„Књига графичких 

стандарда“, ЈП путеви 

Србије, 2007 

2.Сокол Соколовић: 

„Књига графичких 

стандарда“, железнице 



Србије, 2006 

3.Сокол Соколовић: 

„Књига графичких 

стандарда града 

Београда“, железнице 

Србије, 2006 

4.Сокол Соколовић: „ 

Дизајн и пројектовање 

финалних производа “, 

2003 

5.Сокол Соколовић: „ 

Методологија графичког 

дизајна “, 2001 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 

30 

Практ

ична 

наста

ва: 30 

Предиспитне 

обавезе: 

Обавезно присуство 

на свим 

предавањима. 

Урађене и 

позитивно оцењене 

предвиђени 

пројекат. 

Позитивно оцењен 

семинарски рад. 

Облици наставе и 

начин провере 

знања 

Предавања. Вежбе. 

Графички радови. 

Семинарски 

рад.Консултације.О

цена испита се 

формира на основу 

успеха 

изсамосталних 

радова - графичких, 

семинарског рада  и 

писменог дела 

испита. 

 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 писмени испит 30 

практична настава  40 усмени испт  

колоквијум-и   ..........  

семинар-и  20   

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Управљање 

инвестицијама 

Наставник:  Ескић 

Милорад 

Статус предмета: 

Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета: 

Упознавање 

студената са 

теоријским и 

практичним 

знањима и 

вештинама за 

обављање 

сложенијих послова 

и задатака из 

домена управљања 

процесом 

инвестирања. 

Стицање знања из 

домена 

инвестиционе и 

развојне политике, 

оцене 

инвестиционих 

пројеката,  анализе 

инвестиционих 

пројеката по 

међународним 

методологијама 

Исход предмета: 

Студенти се 



оспособљавају за 

обављање 

сложених послова и 

задатака из домена 

развојне и 

инвестиционе 

политике. Студенти 

ће, након завршетка 

курса, бити у 

могућности да 

схвате значај и 

начин доношења 

инвестиционих и 

финансијских 

одлука. Савладаће и 

одређене технике 

које ће им 

омогућити 

спровођење одлука 

у пракси, као и 

сложене методе 

оцене 

инвестиционих 

пројеката.  

Садржај предмета 

Теоријска настава: 

Општи појмови о 

инвестицијама; 

Процес развоја 

предузећа; 

Управљање 

процесом 

инвестирања; 

Прединвестициона 

студија; Израда 

инвестиционог 

програма; Статичке 

и динамичке методе 

оцене 

инвестиционих 

пројеката; Оцена 

инвестиција у 

посебним 

областима; 

Управљање 

инвестиционим 

пројектима; 

Финансирање 

инвестиција; 

Примена 

квантитативних 

модела у решавању 



инвестиционих 

проблема; УНИДО 

методологија 

Практична 

настава: Вежбе, 

студијски 

истраживачки рад 

и други облици 

наставе, анализа 

случајева у пракси 

Литература: 

 1. Јовановић, П., 

Управљање 

инвестицијама, 

ФОН, Београд, 

2008. 

2. Вукадиновић, П., 

Јовић, З., 

Инвестиције, 

Универзитет 

Сингидунум, 

Београд, 2012. 

3. Bodie, Z., Kane, 

A., Marcus, A., 

Основи 

инвестиција, Дата 

Статус, Београд, 

2009. 

 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тична 

наста

ва: 30 

Методе извођења 

наставе: Настава се 

одвија кроз 

предавања, повер-

поинт презентације, 

примери-студије 

случаја из актуелне 

финансијске 

праксе, 

презентација 

семинарских радова 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 



активност у току 

предавања 
10 писмени испит  

практична настава 10 усмени испт 40 

колоквијум-и 20  ..........  

семинар-и 20   

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 

1 страница А4 

формата 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм 

: Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: 
Челичне и дрвене 

конструкције 

Наставник: 

Копривица Сузана 

Статус предмета: 

обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Отпорност 

материјала 

Циљ предмета 

Циљ овог предмета је  

техничко образовање  

студената из области 

пројектовања и извођења 

челичних  и дрвених 

конструкција у 



високоградњи, које 

обухвата теориску наставу, 

израду елабората из 

области прорачуна и  

димензионисања челичних   

и дрвених конструкција,  

као и  практичну наставу 

на градилиштима. 

Исход предмета  

Исход  овог предмета је 

постизање посебних знања 

из области челичних  и 

дрвених конструкција   која 

омогућавају    укључивање 

у радне процесе за 

пројектовање и извођење 

ових конструкција.   

Садржај предмета 

Теоријска настава 

a) Челичне конструкције 

Челик као грађевински 

материјал  Врсте 

конструкционих челика. 

Производи од челика. 

Основни принципи  

конструисања  и 

обликовања  челиичних 

конструкција. Челици за 

грађевинске конструкције.   

Методе  пројектовања и 

прорачуна челичних 

конструкција. Случајеви 

оптерећења. Метод 

допуштених напона. Метод 

граничних стања. Спојна 

средства Прорачун веза и 

наставака . 

Димензионисање стубова 

једноделног и вишеделног 

пресека. Заваривање.  

Поступци заваривања. 

Прорачун заварених 

спојева. Пуни гредни  

носачи. Типови и избор 

пресека   Пуни носачи од 

ваљаних профила. Пуни 

лимени носачи . 

Димензионисање пуних 

гредних носача. 

Обезбеђење опште и 

локалне стабилности.  

Решеткасти носачи. 

Правила за конструисање  

решеткастих носача 

Прорачун решеткастих 

носача. Међуспратне 

конструкције. Покривачи и 

фасадне конструкције  

Челичне једноетажне 

зграде Конструктивне 

особености. Челичне лучне 

конструкције. Челичне 

вишеетажне зграде 

Конструктивни системи.  

Просторна стабилност  

вишеетажних зграда.  

Обешене зграде. 

Мостовске конструкције. 



Прорачун и конструисање 

веза. 

б )  Дрвене конструкције 

Општа обележја и 

специфичности дрвених 

конструкција.  Основни 

принципи конструисања  и 

обликовања  дрвених 

конструкција Прорачун 

носивости и стабилности 

дрвених конструкција:  

Концепти прорачуна. 

Оптерећења. Допуштени 

напони. затезање. Спојна 

средства и везе код 

дрвених конструкција. 

Димензионисање дрвених 

стубова једноделног и 

вишеделног пресека 

Кровни покривачи и 

фасаде. Анализа 

оптерећења за кровне 

елементе. Кровни везачи у 

зградарству.  Ламелиране 

лепљене конструкције: 

Конструктивни системи.. 

Димензионисање 

конструкција од 

ламелираног дрвета. Прави 

гредни носачи. Закривљени 

носачи константне висине. 

Закривљени носачи 

променљиве висине. 

Носачи са нагнутим 

ивицама. Прорачун и 

конструисање веза. 

Практична настава: 

Израда елабората  са 

задацима из области 

прорачуна и 

димензионисања елемената 

челичних  и дрвених 

конструкција , провера 

знања у току наставе  

путем колоквијума,  

практична  настава на 

објектима који се изводе са 

конструкцијама  од челика 

и дрвета. 

Литература  
Литература M. 

Комненовић:  Челичне   

конструкције, Скрипта. 

Д. Буђевац и група аутора.: 

Металне конструкције, 

Грађевински факултет 

Београд, 1999. 

M. Комненовић:   Дрвене 

конструкције. Скрипта. 

М. Гојковић, Б. 

Стевановић, М. 

Комненовић, С. 

Кузмановић, Д. Стојић:  

Дрвене конструкције  

примери из теорије и 

праксе, Грађевински 

Факултет Београд 2007. 

М. Гојковић,  Д. Стојић:  

Дрвене конструкције, 



Грађевински Факултет 

Београд 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава:        30 

Прак

тична 

наста

ва:    

30 

Методе извођења 

наставе 

Предавања, израда 

елабората, 

колоквијуми, 

практична настава 

на објектима  

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 6 писмени испит 24 

практична настава 20 усмени испт 10 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и    

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Архитектонска 

критика 

Наставник: 

Милошевић 

Предраг 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 3 

Услов: Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са значајем 

архитектонске критике. 

Упознавање основних 

принципа и особености 

критике у архитектури. 

Стварање сопственог 



критичког апарата и базе 

знања за анализу 

архитектонског 

стваралаштва. 

Овладавање начинима 

излагања аргумената. 

Заштита позиције 

ствараоца у архитектури. 

Исход предмета  

Студенти који успешно 

усвоје знања на овом 

предмету требало би да 

умеју да: темељно и 

систематично анализирају 

циљеве и методе, садржај 

и форму архитектонских 

дела; изложе критичке 

ставове о архитектури у 

свим размерама, од 

ентеријера до урбанизма, 

и осталим областима 

уметности; аргументују 

своје архитектонско 

стваралаштво и утемеље 

своје архитектонске 

ставове и стваралачке 

позиције. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Увод у архитектонску 

критику. Општа теорија 

архитектонске критике: 

описни метод. 

Архитектура, критика и 

естетика. Архитектура, 

критика и теорија. 

Архитектонска критика I: 

Текст. Архитектонска 

критика II: Изложба. 

Архитектонска критика 

III: Град. Ефемерна 

архитектура и урбанизам. 

Урбана музеографија. 

Архитектонска критика 

IV: Објекат. 

Архитектонске награде. 

Практична настава 

Дискусије о прочитаним 

текстовима. Тематски 

задаци, према основим и 

актуелним темама, нпр.: 

Критичко читање; Како се 

пише критика?; 

Студентска награда за 

архитектуру; Критика 

архитектонског дела. 

Студентске презентације, 

есеји и дискусије. 

Литература 

Критика 

Lange, Alexandra (ed.): W

riting about 

Architecture: Mastering 

the Language of Buildings 

and Cities. (Tekstovi: Ada 

Louise Huxtable, Lewis 



Mumford, Herbert 

Muschamp, Michael Sorkin, 

Charles Moore, Frederick 

Law Olmsted, Jane 

Jacobs).  Princeton 

Architectural Press, 2012. 

Миленковић, Александар: 

Архитектура – 

хоризонти вредновања. 

Београд: Научна књига, 

1988. / Архитектура 

политика ултра, 1996. / 

Свици у бетону – научне 

контуре урб-

архитектуре. Београд: 

САС и аутор, 2003. / 

Критичке филозофеме 

архитектуре. / Судбина 

доктрина (Урбо-

архитектонска сфера). 

Београд: Драслар, 2008. 

Естетика 

Адорно, Теодор: 

Естетичка теорија. 

Београд: Нолит, 1979. 

Еверет Гилберт, Катарина 

и Хелмут Кун: Историја 

естетике. Београд: 

Култура, 1969. 

Хартман Николај: 

Естетика. Београд: 

Култура, 1968. 

Мако, Владимир: 

Естетика – 

Архитектура, књига 1: 

седам тематских 

расправа. 

Београд: Архитектонски 

факултет Универзитета у 

Београду и Орион Арт, 

2005. / Естетика – 

Архитектура, књига 2: 

креативни процес између 

субјективног и опште-

друштвеног естетског 

значења. 

Београд: Архитектонски 

факултет Универзитета у 

Београду и Орион Арт, 

2009. 

Теорија 

Милошевић, 

Предраг: Теорија 

архитектуре. Ниш: 

Грађевинско-

архитектонски факултет, 

1998. 

Норберг-Шулц, 

Кристијан: Егзистенција, 

простор и архитектура. 

Београд: Грађевинска 

књига, 2006. 

Број часова активне 

наставе 

Теоријска 

настава: 30 

Практичн

а настава: 

15 

Методе извођења 



наставе 

Предавања. Консултације. 

Дискусије. Студентске 

презентације. Симулација 

жирирање. Самостални 

радови. Пројекције 

филмова о 

архитектонским делима, 

критичарима и ауторима. 

Посете архитектонским 

објектима и изложбама. 

Оцена знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност на предавањима и вежбама 15   

презентације 35  или писмени испит 35 

радови 50   

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм: 

Архитектура и  

урбанизам 

 

Назив предмета: 

Пројектовање 

друштвених  

зграда 2 

Наставник: 

Брковић Додиг Ж. 

Марта 

Статус предмета: 

Обавезни 

Број ЕСПБ: 5 

Услов: 

Пројектовање 

друштвених  зграда 

1, Бетонске 

конструкције, 

Архитектонске 

конструкције 1 и 2 , 

Урбанизам 2 

Циљ предмета 

Да студентима пружи 

могућност за пројектовање 

јавних објеката са 

најразличитијим наменама 

и функцијама у корелацији 

са конструктивним 

систимима. Едукација 

студената обухвата све 

фазе пројектовања: од 

анализе пројектног 



програма, урбанистичко-

техничких услова до 

дефинисања коначног 

решења 

урбархитектонског склопа. 

Исход предмета  
Искуство и сазнања из 

области архитектонског 

пројектовања јавних 

зграда. Упознавање са 

функционалним и 

нормативним захтевима у 

пројектовању ових 

објеката, као и стицање 

знања у њиховом 

архитектонском 

обликовању. Усавршавање  

разраде и презентације  

њихових идејних решења. 

Садржај предмета 

Теоријска настава : 

1.Уводно прдавање- 

организација 

наставе и методске 

јединице 2. 

Здравствени 

објекти.3.Домови 

здравља. 

4.Болнице.Клиничк

и центри.5.  

Спортски објекти - 

локација i 

типологија, 

стадиони и 

спортске хале, 

типови гледалишта 

и димензионисање, 

гардеробе и пратећи 

садржаји. 6. 

Спортски објекти - 

базени и 

аквапаркови, 

организација, 

гардеробе и 

санитарни 

пропусници.7. 

Спортски објекти. 

Савремена 

архитектонска 

решења.8. 

колоквијум 1, 9. 

Поправни 



колоквијума  10. 

Саобраћајни 

објекти. Гараже, 

типови и локација. 

Архитектонске и 

функционалне 

карактеристике 

објеката 11. 

Саобраћајни 

објекти. 

Железничке 

станице. Локација и 

урбанистичко-

архитектонске 

карактеристике 

објеката 

.Типологија 

станичних зграда, 

функционална 

организација и 

конструктивни 

склоп 12. 

Саобраћајни 

објекти. Аутобуске 

станице. Локација и 

урбанистичко-

архитектонске 

карактеристике 

објеката. 

Типологија, 

функционална 

организација и 

конструктивни 

склоп. 13. 

Колковијум2. 14 

Поправни 

колоквијума 15. 

Рекапитулација, 

предиспитне 

консултације. 

Практична 

настав,вежбе 

:Израда 

семестралног 

пројекта у виду 



идејног 

архитектонског 

решења: Обилазак 

локације. Анализа 

пројектног 

програма и услова 

локације. 

Функционална 

организација 

простора. 

Валоризација 

функције, форме и 

материјализације 

екстеријера и 

ентеријера, и 

њиховог 

међусобног односа. 

Анализа 

конструктивног 

склопа. Разрада 

пројекта. 

Презентација и 

одбрана пројекта. 

Литература  
1. Bertron Aurelia, 

Schwarz Ulrich, Frey 

Claudia, 

AUSSTELLUNGEN 

ENTWERFEN / 

DESIGNING 

EXHIBITIONS 

KOMPENDIUM FÜR 

ARCHITEKTEN. ISBN-

10: 3-7643-7207-9, ISBN-

13: 9783764372071. 256 

Seiten. Verlag: Birkhäuser, 

Basel, 2006. 
2. Fejzić Emir, 

SUVREMENI 

ŽELJEZNIČKI 

PUTNIČKI 

TERMINALI, Izdavač: 

"Građevinska knjiga", 

Beograd, 2012. 

3. Pech Anton, Warmuth 

Günter, Jens Klaus, 

Zeininger Johanes, 

PARKHÄUSER - 

GARAGEN. 

BAUKONSTRUKTION

EN. Band 18, 

Grundlagen, Planung, 

Betrieb. ISBN-10: 

3211252541, ISBN-13: 

978-3211252543. 

Einband: Gebunden 171 

schw.-w. und 96 farbige 

Abbildungen. Abb. 

Springer-Verlag GmbH, 

Heidelberg, 2006. 

4. Putnik Nikola, 

http://www.delfi.rs/knjige/autor/6747_emir_fejzic_delfi_knjizare.html
http://www.delfi.rs/knjige/autor/6747_emir_fejzic_delfi_knjizare.html
http://www.delfi.rs/knjige/izdavac/498_gradjevinska_knjiga_delfi_knjizare.html
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikola+Putnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3


AUTOBAZE I 

AUTOSTANICE, ISBN: 

867395164X, 

9788673951645. Izdavač: 

"Saobraćajni fakultet", 
Beograd, 2004. 

  5.   Nerdinger Winfried, 

Architektur und Sport: 

Vom antiken Stadion zur 

Modernen Arena (ISBN 

3938832096), ISBN-10:    

3938832096, ISBN-13: 

978-3938832097. 

Publisher: Edition 

Minerva, München 

(2006).  

  6.      Sheard Rod, SPORTS 

ARCHITECTURE, ISBN-

10: 0419212205, ISBN-13: 

978-0419212201. 

Publisher: Taylor & 

Francis; 1 edition    

(October 19, 2000). 

8. Meuser Philipp, HOSPITALS 

AND HEALTH CENTRES, 

ISBN-10: 3869221461, ISBN-

13: 978-3869221465. Publisher: 
DOM Publishers (December 5, 2011). 

9. Nickl-Weller Christine, 

Nickl Hans, HOSPITAL 

ARCHITECTURE 

(Architecture in Focus) 

ISBN-10: 3037681241, 

ISBN-13: 978-

3037681244. Publisher: 

Braun Publish,Csi; New 

Edition edition 

(November 16, 2012). 
Број часова  активне наставе Теоријска настава:  30 П

р

а

к

т

и

ч

н

а

 

н

а

с

т

а

в

а

:

  

4

5 

Методе извођења 

наставе 

Предавања: метода 

усменог излагања, метода 

демонстрације, дискусија, 

семинарски рад, 

консултације.  

http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikola+Putnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikola+Putnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikola+Putnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikola+Putnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikola+Putnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.google.rs/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Nikola+Putnik%22&source=gbs_metadata_r&cad=3
http://www.amazon.com/Architektur-Sport-antiken-Modernen-3938832096/dp/3938832096/ref=sr_1_fkmr1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1375725869&sr=1-2-fkmr1&keywords=sport+halle+architektur
http://www.amazon.com/Architektur-Sport-antiken-Modernen-3938832096/dp/3938832096/ref=sr_1_fkmr1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1375725869&sr=1-2-fkmr1&keywords=sport+halle+architektur
http://www.amazon.com/Architektur-Sport-antiken-Modernen-3938832096/dp/3938832096/ref=sr_1_fkmr1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1375725869&sr=1-2-fkmr1&keywords=sport+halle+architektur
http://www.amazon.com/Architektur-Sport-antiken-Modernen-3938832096/dp/3938832096/ref=sr_1_fkmr1_2?s=books&ie=UTF8&qid=1375725869&sr=1-2-fkmr1&keywords=sport+halle+architektur
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Rod%20Sheard&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_1?_encoding=UTF8&field-author=Philipp%20Meuser&search-alias=books&sort=relevancerank
http://www.amazon.com/Christine-Nickl-Weller/e/B007SZLWAW/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.amazon.com/Hans-Nickl/e/B007SZLX5G/ref=ntt_athr_dp_pel_2


Вежбе: дијалошка, 

проблемска метода, метода 

графичког рада – 

семестрални пројекат, 

презентација и одбрана 

пројекта, консултације. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе Поена 70 Завршни испит  Поена 

30 
активност у току предавања 10 

практична настава 40 

колоквијум 20 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм : 

Архитектура и 

урбанизам 

Назив предмета: 

Завршни радови у 

грађевинарству 

Наставник: 

Божиловић С. 

Звонимир 

Статус предмета: 
Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: нема 

Циљ предмета 

Упознавање 

студената са  

технологијом 

извођења 

савремених 

завршно 

грађевинских и  

занатских радова на 

објектима 

високоградње. 

Исход предмета  

После завршене 

обуке студенти су 

оспособљени за 

самостално 

планирање, 

реализацију и 

контролу завршно 



грађевинских и  

занатских  радова 

на објектима 

високоградње. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Врсте завршно 

грађевинских и  

занатских радова на 

објектима 

(стандарди и 

технологија рада). 

Примена 

савремених 

материјала за 

завршно 

грађевинске и  

занатске радове. 

Оцена квалитета и 

обрачун завршних 

и занатских радова. 

Столарски радови.  

Браварски радови, 

бела у црна 

браварила, 

алуминијумски и 

пластични прозори 

и врата. 

Стаклорезачки 

радови, 

Ролетнарски 

радови, Лимарски 

радови, Фасадерски 

радови, Терацерски 

радови, 

Керамичарски 

радови, Облагање 

каменим плочама, 

Браварски радови 

код степенишних 

ограда. 

Паркетарски 

радови, 

Изолатерски 

радови,звучне 

изолације, 

термоизолације, 

Хидроизолације, 

Термо изолације, 

Равни коровови, 

Зелени кровови, 



Кровопокривачки 

радови, Лимарски 

радови код кровова,  

Фасадерски радови, 

облоге за фасаде, 

Гипсарски радови, 

подигнути подови. 

Лаке преграде, 

монтажне и 

демонтажне и 

спуштени плафони, 

Молерско 

фарбарски радови, 

Радови на заштити 

од корозије, 

Тапетарски радови, 

Специјалне обраде 

зидова и плафона 

 

Практична 

настава  

Програм вежби 

обухвата израду 

семинарског рада – 

графичког елабрата  

који обрађује 

реалне примере из 

праксе 

Литература  

1. К.Мартиновић: 

Основи 

зградарства 4, 

Часопис 

Изградња. 

Београд, 1990. 

2. К.Мартиновић: 

Основи 

зградарства 5, 

Часопис 

Изградња. 

Београд, 1990. 

3. Материјали са 

предавања и 

семинарски 

радови 

Број часова  активне 

наставе 
Теоријска настава: 30 

Прак

тична 

наста

ва: 30 

Методе извођења 

наставе 



Теоријски део 

видео презентација 

– Power point 

Практична настава 

– израда елабората 

и посете 

градилишту 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
5 писмени испит 30 

практична настава 5 усмени испт  

колоквијум-и 2x25 ..........  

семинар-и 10   

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 

*максимална дужна 

1 страница А4 

формата 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски 

програм 

:Архитектура и 

урбанизам  

Назив предмета: 

Законска 

регулатива у 

грађевинарству 

Наставник: 

Бојана Б 

Драшковић 

Статус 

предмета:изборни 



Број ЕСПБ: 4 

Услов: 

Циљ предмета 

Циљ предмета је 

упознавање студената са 

основним постулатима 

права у РС као и  

имплементација правних 

прописа у области  

грађевинарства и 

архитектуре . Адекватна 

примена  важећих 

позитивно-правних 

прописа РС у наведеној 

области, како законских 

тако и подзаконских аката 

кроз сагледавање начина 

прибављања неопходне 

техничке и пратеће 

документације при 

реализацији 

инвестиционо-

грађевинских подухвата у 

РС.  

Исход предмета  
Усвајање основних 

појмова права и 

оспособљавање студената 

за применом  позитивно-

правних прописа РС у 

области грађевинарства  и 

архетектуре уз 

сврсисходну примену 

основних елемената 

уговарања при 

реализацији грађевинско-

инвестиционих подухвата 

у важећим легислативним 

оквирима .Обучавање 

студената за сачињавањем 

оптималног модела  

Уговора о грађењу и 

Уговора о пројектовању у 

савременим условима 

пословања.. 

Садржај предмета 

Теријска настава-

Основни постулати 

права, позитивно-

правни прописи РС 

у области грађења.  

Садржај Закона о 

планирању и 

изградњи и ЗОО-

а.Просторно и 

Урбанистичко 

планирање. 

Урбанистичко- 

техничка 

документација. 

Пројекат 

парцелације и 



препарцелације. 

Исправка граница 

суседних парцела. 

Урбанистички 

пројекат.Грађевинс

ко земљиште.  

Пренамена и 

конверзија 

земљишта..Катаста

рска и грађевинска 

парцела. 

Градилиште и 

обезбеђење 

градилишта.. 

Претходни и 

припремни 

радови.Локацијски 

услови и 

Грађевинска 

дозвола.Обједињен

а процедура за 

издавање важеће 

докумантације за 

изградњу објеката. 

Техничка 

документација(Про

јекти).Инвеститор,

Извођач и 

Одговорни извођач 

радова. Надзорни 

орган. 

Подизвођење 

радова. 

Непредвиђени 

радови. Накнадни 

радови.  Вишкови 

радова. Виша сила 

у 

грађевинарству.Тех

нички преглед 

објекта и издавање 

употребне дозволе. 

Укњижба објекта. 

Стручни испит и 

лиценца за 

одговорног 

планера, 

урбанисту, 

пројектаната и 

извођача 

радова.Уговор о 

грађењу.Предмет, 



цена и рок као 

битни елементи 

уговарања.Права и 

обавезе уговорних 

страна.Спорови 

при извођењу 

радова и њихово 

решавање.Врсте 

уговора о 

грађењу.Уговорна 

и тендерска 

документација.Лиц

итација. 

Тендер.Право на 

подношење 

понуде;Садржај 

понуде;Важност 

понуде; Текст 

понуде; Печаћење 

и обележавање 

понуде; 

Продужетак рока 

подношења понуде; 

Измена и 

повлаћење понуде; 

Отварање понуда; 

Критеријуми за 

оцену 

понуда,Прихватање 

понуда.Избор 

најадекватнијег 

понуђача 

Практична 

настава -

Практична примена 

правних постулата 

у области 

грађевинарства уз 

интерактивну 

сарадњу студената 

у формирању како 

оптималног модела 

уговора о грађењу  

тако и уговора о 

пројектовању и 

изради техничке 

документације. 

Наглашавање 

неопходности 

професије 

архитекта  у 

сврсисходном 



упознавању 

прописа из области 

грађевинарства 

кроз уговарање и  

прибављање 

техничке и 

пропратне 

документације  

зарад успешне  

реализације 

предметног посла 

уобласти 

грађевинарства 

кроз практичне 

показне вежбе. 

Литература  

1.Закон о 

планирању и 

изградњиСЛ. Гласник 

РС", бр.72/2009, 81/2009 – 

испр., 64/2010 – oдлука УС, 

24/2011, 121/2012, 42/2013 – 

oдлука УС, 50/2013 – oдлука 

УС, 98/2013 – oдлука УС 

132/2014 i 145/2014 

2.Закон о 

облигационим 

односима( СЛ. 

Лист.СФРЈ, бр.29/78, 39/85, 

45/89 – Oдлука УСЈ.  57/89, 

„Sl СЛ. Лист.СРЈ, br 31/93 i 

„СЛ. Лист.СЦГ“, бр. 

1/2003Уставна повеља) 

3.Уговори у 

области 

грађевинарства, Д 

Симоновић, Београд 

2007 
4.Посебне Узансе о 

грађењу-,, 

Службени лист 

СФРЈ,, бр.18/77 

5.Збирка прописа 

за спровођење 

јавних набавки у 

складу са Законом 

о јавним набавкама( 

Сл. Гласник 

РС,124/2012,14/2015,68/2015) 

, Параграф, Београд 2015 
6.Казимир Куриј, 

Методе и технике 

израде планова у 

градитељству, 

"Грађевинска књига" 

а.д.,Београд, 2007 
Број часова  активне Теоријска настава:30 Прак



наставе тична 

наста

ва:30 

Методе извођења 

наставе 

Power point 

презентације кроз 

теоријска 

предавања уз осврт 

на практичну 

примену 

обрађиваних 

поглавља. Вежбе – 

детаљна анализа 

студија случаја, 

практичан рад са 

групама студената 

на изучавању 

процедура и услова 

уговарања у 

легислативним 

оквирима РС.  

Консултације- 

индивидуалне и 

групне. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току 

предавања 
15 писмени испит 30 

колоквијум-и 40 ..........  

семинар-и 15   
 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Очување 

архитектонског наслеђа 

Наставник : Вујичић Н. Лејла 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов: Нема 
Циљ предмета 
Упознавање са основним питањима 

улоге, обухвата и домена очувања 

архитектонског наслеђа.  

Упознавање теоретских и 

методолошких питања као и 

практичних метода везаних  за 

савремену проблематику очувања 

градитељског наслеђа.    



Исход предмета  
Знање и разумевање основних 

елемената очувања архитектонског 

наслеђа. Способност за логичко 

расуђивање о садржају и циљевима  

очувања архитектонског наслеђа. 

Способност за реализацију 

практичних вештина из очувања 

архитектонског наслеђа.  
Садржај предмета  
Уводно предавање. Између меморије 

и историје. 

Увод у историју заштите. 

Филозофске и практичне поставке 

према очувању. Виоле ле Ду наспрам 

Рускина/Мориса; дебата “to restore or 

not to restore.” 

Споменичка својства и вредности 

појединачних споменика и 

просторних целина 

Вредновање културних добара – 

Споменичка валоризација 

Принципи и начела техничке заштите 

градитељског наслеђа 

Методи техничке заштите 

градитељског наслеђа – привремена 

заштита, заштитне конструкције и 

конзервација.  

Методи техничке заштите 

градитељског наслеђа – анастилоза и 

рестаурација.  

Ревитализација споменика културе - 

циљеви и начела.  

Проблеми и могућности 

ревитализације градитељског 

наслеђа.  

Ревитализација историјских урбаних 

целина.  

Модели приступа савременој 

изградњи у историјским урбаним 

целинама са становишта очувања 

идентитета простора. 
Литература  
1.Димитријевић, М., Статичко 

конструктивни проблеми у заштити 

градитељског наслеђа, 

Архитектонски факултет, Београд. 

2.Ненадовић, С., Заштита 

градитељског наслеђа, 

Архитектонски факултет, Београд, 

1980. 

3.Нешковић, Ј., Ревитализација 

споменика културе, Архитектонски 

факултет, Београд, 1986. 

4.Вученовић, С., Урбана и 

архитектонска конзервација, Том 1, 

Свет-Европа 

5.Закон о културним добрима, 

Службени гласник РС  71/94 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Студентима се предавање излаже уз 

Power Point презентације. Вежбе 

интерактивног карактера где 

студенти имају обавезу да презентују 

своје анализе примера као и пројекат 

ревитализације заштићеног објекта. 

Консултације.  

Оцена  знања 



(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Обавезно присуство 

предаванјима 

- писмени испит / 

презентација завршног 

пројекта 

50 

Обавезно присуство вежбама - усмени испт  

колоквијум-и 30   Предуслов ...  

Елаборат графичких вежби 20   

Начин провере 

знања могу бити 

различити наведено  

у табели су само 

неке опције: 

(писмени испити, 

усмени испт, 

презентација 

пројекта, семинари 

итд...... 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм: 

Архитектура и урбанизам 

Назив предмета: Обнова и 

реконструкција зграда 

Наставни: Вујичић Н. 

Лејла 

Статус предмета: Изборни 

Број ЕСПБ: 4 

Услов:  Нема 

Циљ предмета 

Упознавање са основним 

питањима улоге, обухвата и 

домена реконструкције 

зграда. Упознавање са 

елементима и садржајима 

реконструкције зграда. 

Упознавање са општим 

принципима и методама 

реконструкције зграда. 

Исход предмета 



Знање и разумевање 

основних елемената 

реконструкције зграда. 

Способност за лигичко 

разумевање о садржају и 

циљевима реконструкције 

зграда. Способност за 

реализацију практичних 

вештина из   реконструкције 

зграда. Способност за 

реализацију klju 

nih veština iz реконструкције 

зграда. 

 

Садржај предмета 

Уводно предавање. 

Упознавање студената са 

задатком. 

Избор локације. Донети 

предлог локације. Изабрати 

локацију у историјском 

језгру Београда ( 

Косанчићев венац, 

Карађорђева улица, Зелени 

венац, простор Малог 

пијаца, Душанова улица и 

др.) 

Прикупљање расположиве 

литературе и грађе – 

планова. 

Рад на историјским, 

архитектонским и 

урбанистичким анализама 

простора и грађевина. 

Историјска анализа. 

Урбанистичка анализа. 

Архитектонска анализа. 

Презентација и дефинисање 

резултата анализа. 

Прикупљање примера из 

литературе и примера из 

Београда везано за 

доградњу или 

интерполацију грађевина. 

Анализа изабраних 

примера. Презентација и 

дефинисање резултата 

анализа 

Усаглашавање основних 

елеманата за предлог 

концепта ревитализације и 

уређења простора, као и за 



избор надоградње или 

интерполације. 

Рад на пројекту 

ревитализације и уређења 

простора.  

Рад на пројекту надоградње, 

интерполације зграде или 

промена обликовања 

приземља – фасаде 

Презентација и дефинисање 

резултата пројекта. 

Литература  

1.Вученовић, С.: 

Урбана и 

архитектонска 

конзервација, Друштво 

конзерватора Србије, 

Београд, 2004. 

2.Стара чаршија у 

Новом Пазару – 

заштита и 

ревитализација, Завод 

за заштиту споменика 

културе Краљево, 

Краљево, 1988. 

 

Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава:30 

Методе извођења наставе 

Предавања. Вежбе. 

Консултације. 

Оцена  знања 

(максимални број 

поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

Обавезно присуство 

предавањима 

5 писмени испит 30 

Обавезно присуство 

вежбама 

5 усмени испт  

колоквијум-и 20  пута 2 = 

40 

Предуслов ...  

Елаборат графичких вежби 20   
 

 

 



Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  

Студијски програм:  Архитектура и урбанизам 
Назив предмета: Стручна пракса 2 
Наставник  
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: уписан oсми семестар основних 

академских студија 
Циљ  

 

Оспособљавање студената да знања стечена на 

теоретским предметима користе у даљем 

образовању и будућој пракси (професионалном 

раду). 

 

Очекивани исходи  

 

Оспособљеност студената да своја теоријска 

знања стечена током студирања адекватно 

примене за решавање конкретних проблема у 

пројектном бироу . Стечено знање о примени 

нових технологија и материјала у архитектури. 

Проширивање стеченог знања потребног за 

израду квалитетног завршног рада. 

 

 

Садржај стручне праксе  

 
Саставни део студија архитектуре и урбанизма 

је стручна пракса и практичан рад у трајању од 

90 часова, која се реализује у одговарајућим 

научноистраживачким установама, 

релевантним институцијама које се баве 

проблемима планирања,пројектовања или 

грађења, као и приватним или јавним 

предузећима који се баве делатностима 

релевантним за стицање одговарајућег 

практичног искуства из области архитектуре и 

урбанизма. 

 

 

Број часова  90 
Методе извођења  

 

Практичан рад, консултације, истраживања. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

 

Одбраном Елабората стручне праксе стиче 

право на потпис у индекс и оверу пријаве за 

полагање испита што је услов за завршетак 

студија 

 

 



Почетак 

Табела 5.2 Спецификација  предмета  
Студијски програм: Архитектура и урбанизам 
Назив предмета: Завршни рад 
Наставник: 
Статус предмета:Обавезни 
Број ЕСПБ: 12 
Услов: положени сви испити 
Циљ предмета 

Циљ израде и одбране завршног рада је да 

студент покаже да је успешно усвоијо 

теоријску и практичну наставу и да поседује 

способност да стечена знања и вештине 

примени у пракси. 
Исход предмета 

 Израдом и одбраном завршног рада студенти 

који су завршили студије треба да буду 

способни да решавају реалне проблеме из 

праксе као и да наставе школовање уколико се 

за то определе. Компетенције укључују, пре 

свега, развој способности критичног мишљења, 

способности анализе проблема, синтезе 

решења, предвиђање понашања одабраног 

решења са јасном представом шта су добре а 

шта лоше стране одабраног решења. Свршени 

студенти имају и способност решавања 

конкретних проблема уз употребу научних 

метода и поступака. Посебно је важна 

способност повезивања основних знања из 

различитих 

области и њихова примена. Свршени студенти 

су оспособљеи за интензивније коришћење 

информационо-комуникационих технологија. 

Свршени студенти овог нивоа студија поседују 

компетенцију за примену знања у пракси и 

праћење и примену новина у струци, као и за 

сарадњу са локалним социјалним и 

међунароцним окружењем. 

  
Садржај предмета 

 

Студент може да изабере рад из области: 

Архитектонско пројектовање, Урбанистичко 

пројектовање, Архитектонске конструкције, 

Ентеријер и дизајн, Пејсажна архитектура. 
Литература  

 
Број часова  активне наставе  

Методе извођења наставе 

Студент бира област из које ће да ради 

завршни рад и заједно са ментором формулише 

тему и задатак. Кандидат у консултацијама са 

ментором и сарадником самостално 

ради на проблему који му је задат. Након 

израде рада и сагласности ментора да је 

успешно урађен рад, кандидат брани рад пред 

комисијом која се састоји од најмање три 



члана. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе 

Обавезно присуство на свим вежбама. 

Позитивно оцењени радови. 
Начин провере знања 

Вежбе. Консултације. Оцена се формира на 

основу средње оцене рада на пројектима. 
Начин провере знања могу бити различити наведено  

у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари 

итд...... 

 

Почетак 

 


