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Наставна 

тема 
АКТИВНОСТ НАЗИВ НАСТАВНЕ ТЕМЕ 

Број 
часова 

1 предавања 

Развој архитектуре и насеља у доба праисторије и 
древних насеља – прве архитектонске форме, врсте 
објеката, грађевински материјали, конструктивни и 
декоративни системи са примерима 

2 

2 предавања 

Развој архитектуре античке Грчке – критске и 
микенске палате и гробнице; грчка архитектура: 
храмови, акропољи, позоришта, спортски објекти... 
Архитектура атинског Акропоља; хеленистичка 
архитектура 

2 

3 предавања 

Архитектура Етрурије и античког Рима – 
типови грађевина, грађевински материјали, 
конструктивни и декоративни системи; 
урбанистичка решења, кључни примери  

2 

4 предавања 

Ранохришћанска и византијска архитектура – 
катакомбе, базилике и споменици Равене; 
византијска архитектура у Истанбулу, Солуну, 
Равени, Венецији, Москви, Палерму... 

2 

5 предавања 
Српска средњовековна архитектура – одлике и 
примери рашке, српсковизантијске и моравске 
школе. Средњовековни градови у Србији 

2 

6 предавања 

Развој архитектуре и насеља у исламској и 
ваневропској архитектури са кључним примерима – 
Самара, Кордоба, Алхамбра, Плава џамија... као и 
споменици Маја, Инка, Кине, Индије итд. 

2 

7 предавања 

Романичка и готичка архитектура – каролиншки 
извори; одлике, конструкција, декорација и 
примери романичке и готичке сакралне и профане 
архитектуре 

2 

8 предавања 

Развој архитектуре у доба ренесансе – рана 
ренесанса (Брунелески, Алберти, Микелоцо), 
висока (Микеланђело) и касна ренесанса (Паладио). 
Ренесансна архитектура у Француској: дворци 
Лоаре, палата Лувр. 

2 

9 предавања 

Развој архитектуре и насеља у доба барока. 
Уметничко-историјски услови настанка барока. 
Црква Ил Ђезу и Бернинијево дело у Риму 
(обликовање градског простора, тргови, фонтане 
јавни споменици...). Француска барокна 
архитектура у доба Луја 13 и Луја 14 

2 



  

 

10 предавања 

Развој архитектуре у 18. Веку. Рококо (урбанизам, 
приватне и јавне зграде, вртови, паркови...). 
Неокласицизам (антички стилски елементи, Париз 
у доба неокласицизма). Утицај неокласицизма на 
енглеску, руску, српску...архитектуру 

2 

11 предавања 

Развој архитектуре у 19. веку. Прва половина 19. 
века – обнова средњовековних архитектонских 
стилова (неоготика, неоренесанса, необарок). 
Друга половина 19. века – нови грађевински 
материјали, нови конструктивни системи. 

2 

12 предавања 
Развој Ар Нуво и Ар Деко архитектуре, историјат, 
стилске одлике, кључни примери у Европи и у 
Србији. 

2 

13 предавања 

Модерна архитектура. Конструктивизам (Татљин), 
интернационални стил (Мис ван дер Рое), пуризам 
(Ле Корбизје), органска архитектура (Френк Лојд 
Рајт), Баухаус (Валтер Гропијус) 

2 

14 предавања 

Савремена архитектура. Светска архитектонска 
сцена у другој половини 20. века (Нимајер-
Бразилија, Јерн Усон-опера у Сиднеју, Калатрава-
Палата уметности у Валенсији, Пели-куле Петронас
у Куала Лумпуру, Фишер-ротирајући небодер у 
Дубаиу... 

2 

15 предавања 

Српска архитектура у 20. веку. Постсецесија. Група 
архитеката модерног правца (Којић, Брашован, 
Злоковић, Дубови, Бабић, браћа Крстић, Белобрк). 
Дела архитеката, појединачни објекти и 
урбанистичке целине (Крунић, Дероко, Прљевић, 
Митровић, Богдановић, Антић, Мандић...) 

2 
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