
Табела 5.2. Спецификација предмета  
Студијски програм : Дипломске академске студије историје уметности - мастер 

Назив предмета: Стамбена архитектура Београда између два светска рата 

Наставник/наставници: др Александар Кадијевић, редовни професор; др Владана Путник 

Прица, научни сарадник 

Статус предмета: изборни предмет 

Број ЕСПБ: 6 

Услов: Обавезно похађање предавања и вежби. 

Циљ предмета 

Упознавање студената са значајном типологијом стамбених објеката у међуратном Београду, када 

долази до наглог развоја града. Стамбена архитектура представља драгоцен извор за разумевање 

функционисања друштва, приватног живота, али и многих других аспеката и феномена. 

Исход предмета  

Студент ће продубити своје постојеће знање о токовима у архитектури међуратног периода, али ће 

стећи и нова сазнања о пројектовању намештаја и уређењу ентеријера, историји приватног живота и 

односа друштвене историје и историје архитектуре. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Теоријска настава је посвећена следећим наставним јединицама: увод у развојне токове стамбене 

архитектуре међуратног Београда, урбанистички развој града и стратегије у погледу становања, 

појава нових плански грађених стамбених насеља (Котеж-Неимар, Професорска колонија, 

Чиновничка колонија, Железничка колонија и др.), нелегална градња, формирање дивљих наследица 

и последице, еклектична природа стамбене архитектуре међуратног Београда, појава модернизма у 

стамбеној архитектури, улога фасадне скулптуре, типологија портала и улазних холова, развој 

просторне организације ентеријера (хол, трпезарија, салон, спаваћа соба, кухиња итд.), однос јавног и 

приватног у ентеријеру, развој типологије малих станова, дизајн и уређење ентеријера, оснос 

стамбене и пејзажне архитектуре и хортикултуре, улога државе у изградњи стамбених објеката и 

насеља, улога инвеститора у развоју стамбене архитектуре, породичне куће и станови архитеката. 

 

Практична настава  

Практичан део наставе подразумева обилазак градитељских дела на терену, интерактивну наставу уз 

дискусије и развој критичког мишљења према проблемима аспектима тема изборног курса. Циљ је да 

се студенти боље упознају са методологијом историје архитектуре кроз студије случаја изборног 

предмета, како би стекли адекватна знања која ће применити у будућем раду и истраживању. 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 2х15 Практична настава: 2х15 

Методе извођења наставе 

Предавања и вежбе, теоријско-практични приступ. Излагања наставника, реферати студената, 

дискусије, видео презентације.  

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања  писмени испит 20 

практична настава  усмени испт 40 

колоквијум-и  ..........  

семинар-и 40   

Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 

усмени испт, презентација пројекта, семинари итд...... 

*максимална дужна 2 странице А4 формата 

 


