
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 

Назив предмета: Никола Добровић - реформатор српске и југословенске архитектуре 

Наставник/наставници: др Владана Путник Прица, научни сарадник 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 10 

Услов: Обавезно похађање предавања и вежби. 

Циљ предмета 

Употпуњавање постојећег знања студената докторских студија о животу и раду архитекте Николе 

Добровића, архитекте који је својим бескомпромисним методом у великој мери допринео 

реформисању српске и југословенске архитектуре. 

Исход предмета  

Студент докторских студија ће стећи додатна знања о стваралаштву Николе Добровића, његовом 

школовању, прашком, дубровачком и београдском периоду, као и о утицају који је извршио на 

архитектонску сцену Србије и Југославије. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Окружење у којем је Никола Добровић одрастао и школовање у Прагу; рана фаза стваралаштва - 

прашки период; долазак у Југославију и живот у Дубровнику (пројектовање вила, хотел Гранд на 

Лопуду) и утицај Медитерана на Добровићево стваралаштво; учествовање и успех на конкурсима са 

посебним освртом на конкурс за Теразијску терасу; послератни ангажман - Урбанистички завод и 

Генерални урбанистички план 1946; педагошки рад на Архитектонском факултету; утицај филозофије 

на Добровићево стваралаштво - изградња Генералштаба; Добровић и САНУ.   

 

Практична настава  

Практичан део наставе подразумева интерактивну наставу уз дискусије и развој критичког мишљења 

према проблематици теме изборног курса. Циљ је да се кроз анализу стваралаштва Николе Добровића 

расветле промене у архитектонским токовима Србије и Југославије. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 5х15 Практична настава:  

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, теоријско-практични приступ, дискусије, видео презентације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Семинар 40 поена; усмени испит 60 поена 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


