
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 
Студијски програм: Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Пројектовање вртова 
Наставник/наставници: др Дејан Љ. Скочајић, Душан П. Тодоровић 
Статус предмета: oбавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Елементи пејзажноархитектонског пројектовања 1 
Циљ предмета 
Оспособљавање студената за израду пројеката вртова и вртни дизајн у професионалној пракси. 
Исход предмета  
Познавање и разумевања процеса креирања вртова и других простора екстеријера куће. Израђени 
пројекти који показују стечену вештину вртног дизајна. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Вртни дизајн као део уређивања простора. Појам врта. Архетипи врта. Савремена вртна уметност. 
Елементи и принципи вртног дизајна. 
Типови вртова: према намени, према положају у односу на кућу, према обликовању, регионални 
вртови, тематски вртови. Елементи традиционалних вртова Србије. 
Кућни (стамбени) врт. Становање, типови становања, потреба за уређеним вртом. Елементи 
екстеријера куће који су предмет вртног дизајна. 
Просторна организација врта за становање: регулационе линије, кућа, гарежа, предврт, бочни део 
врта, врт иза куће. Процес пројектовања кућног врта. Фактори који утичу на уређивање врта: 
поднебље (амбијент, природни услови, традиција...) просторно-урбанистички услови (локација, 
величина и облик плаца, архитектура...), корисници. Функционална структура врта: зона предврта, 
тераса, зона мирног одмора - пацио, зона рекреације, простор за хоби, комуникације, визуелне везе, 
репери, баријере. 
Елементи физичке структуре врта: кућа и њен утицај на врт, рељеф, водени елементи, биљке, вртно-
архитектонски елементи, застори, опрема. Техничка инфраструктура врта (осветљење, видео надзор, 
водовод, канализација, смеће и др.). 
Зелени микро-простори екстеријера куће: атријум, лођа, балкон, тераса, степениште, фасада, кровни 
врт. Утилитарни врт, врт викенд куће. Пословни вртови, летње баште ресторана, изложбени вртови, 
фестивали вртова и сл. Врт и одржива (еко) кућа. 
Практична настава: - Други облици наставе (ДОН) – студио 
Организована је као рад у студију на изради пројеката. Студенти раде пројекте вртног дизајна, 
пролазећи кроз процес пројектовања од задатка, анализе локације, концептуализације решења, 
финализације композиције, обликовања детаља, до презентације решења. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 45 
Методе извођења наставе 
Предавања: презентација теоријских основа и примера из светске и домаће праксе. 
Други облици наставе (ДОН): организован у виду студија за израду пројеката. Индивидуалан рад 
сваког студента, уз индивидуалне корекције пројекта и сугестије од стране сарадника и наставника. 
Презентација израђених решења. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току часова 10 писмени испит 30 
пројекти 60   
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