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Циљ предмета: Упознавање са основним принципима пројектантске дисциплине у домену становања и 

реализација самосталног пројекта једнопородичне куће на вежбама. Артикулација новог начина 

размишљања о окружењу и простору које настањује човек. 

Исход предмета: Оспособљеност за пројектовање и израду идејног пројекта основне стамбене јединице –  

једнопородичне куће. Примена стечених знања на стручним предметима из области архитектонског 

пројектовања. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

      1. недеља    Уводно предавање. Шта је архитектура и како посматрати пројектантски процес? 

 2. недеља   Човек као мера свих ствари. Корисници једнопородичне куће. 

 3. недеља   Анализа потреба индивидуалне породице. Шта је пројектни задатак? 

       4. недеља      Димензионисање употребног простора у једнопородичној кући. 

 5. недеља   Програм и концепт једнопородичне куће. Типологија једнопородичних стамбених објеката. 

      6. недеља      Контекст једнопородичне куће. Позиција у урбаном ткиву, локација, оријентација,     

  осунчаност и климатски утицаји. 

 7. недељаОднос споља–унутра. Повезаност објекта с окружењем. Организација припадајуће парцеле. 

 8. недељаУметничко обликовање, анализа структуре и форме једнопородичне куће. 

 9. недељаДетаљи једнопородичних објеката – материјализација, конструктивни детаљи. 

 10. недеља   Начини графичког представљања пројекта једнопородичне куће. Од идеје до реализације. 

 11. недеља   Породична кућа кроз историју – традиционални облици становања. 

 12. недеља   Породична кућа кроз историју – антологијски примери XX века 1. део. 

 13. недеља   Породична кућа кроз историју – антологијски примери XX века 2. део. 

 14. недеља   Породична кућа кроз историју – антологијски примери XX века 3. део. 

 15. недеља    Породична кућа кроз историју – кућа за савременог човека. 

Практична настава–Вежбе  

Рад на вежбама подразумева израду идејног пројекта једнопородичне куће на основу задатог пројектног 

програма, уз осврт на теоријску наставу. Израда задатка се одвија кроз пратеће вежбе чија је суштина 

наглашавање одређених аспеката целокупног пројекта. 
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Број часова  активне наставе Остали часови:  

 

0 
Предавања:  

2 

Вежбе:  

4 

Други облици наставе:  

0 

Студијски истраживачки рад:  

0 

Методе извођења наставе: Теоријска анализа градива, практични рад на изради идејног пројекта 

једнопородичне куће, колоквијум, консултације,  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања и 

вежби 

10 испит 30 

графички рад 50   

колоквијум-и 10        

 


