
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 
Студијски програм: Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Простор у пејзажној архитектури: планирање и пројектовање 
Наставник/наставници: др Невена Б. Васиљевић, др Дејан Љ. Скочајић  
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: без услова 
Циљ предмета 
Упознавање студената са појмовима простора, предела и пејзажа, као и са основним терминима који се 
користе у планерско – пројектанској пракси. Циљ наставе је да кроз примере упозна студенте с основним 
принципима и идејама савремене пејзажноархитекторнске праксе. 
Исход предмета  
Разумевање улоге и начина деловања пејзажног архитекте у области планирања и пројектовања, његов 
однос према комплементарним струкама у процесима израде пројеката и планова. 
Садржај предмета 
Теоријска настава: Појам простора. Структура, димензије, аспекти и размере простора. Појам предела и 
пејзажа. Циљеви и значај планирања и пројектовања у пејзажној архитектури. Основна терминологија у 
планерско – пројектантској теорији и пракси. Позиција пејзажно архитектонске професије у односу на 
друге просторне, биолошке, биотехничке и инжењерске професије. Улога пејзажноархитектонске 
професије у планирању простора. Заштита предела. Пејзажна архитектура у пракси. Законска регулатива 
значајна за пејзажноархитекторнску професију. Међународне и националне конвенције и стандарди. 
Професионалне асоцијације и удружења. 
 
Практична настава – вежбе: Израда елабората с темом критичког посматрања одређене локације. У 
односу на савладане основне појмове о простору потребно је валоризовати просторне елементе и њихове 
међусобне односе. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30  Практична настава: 15  
Методе извођења наставе:  
Предавања: Презентација теоријских основа из домаће и светске праксе са дискусијом. 
Вежбе: Индивидуалан рад студената, израда елабората уз сугестије наставника, презентација елабората. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 усмени испит 40 
елаборат 50   
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