
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 
Студијски програм : Пејзажна архитектура 
Назив предмета: Цвећарство ентеријера 
Наставник/наставници: др Марија Марковић 
Статус предмета: обавезан 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: положени предмети Цвећарство, Екофизиологија биљака 
Циљ предмета 
Теоријска и практична знања у области коришћења цветних врста које се користе за 
биодекорацију ентеријера. Познавање њихових екофизиолошких и морфолошких 
карактеристика, основни принципи неге и гајења 
Исход предмета  
Способност за самосталну примену стечених знања у области биљне декорације ентеријера и 
производње у заштићеном простору, гајењу и неговању  
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Најважније врсте саксијских култура – лисно и цветно декоративних, њихове екофизиолошке, 
биолошке и морфолошке карактеристике, услови гајења и неге, употребна вредност у пејзажној 
архитектури и хортикултури;; Најважније врсте луковичастог и гомољастог цвећа. Сукуленте, 
њихова употреба и гајење. Најважније врсте за производњу резаног цвета у заштићеном 
простору, начин и услови транспорта, повећавање трајности. Коришћење саксијских цветних 
култура у различитим условима и типовима ентеријера 
 
Практична настава вежбе 
Обухватају све врсте предвиђене програмом предавања а изводе се путем очигледне наставе уз 
употребу биљног  материјала и обиласком биљака на терену; 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања ) и вежбе су интерактивни. За објашњења појединих појмова користе се слике, 
илустрације, цртежи у оквиру Power point презентација и видео пројекција.  Активно учествовање 
студената у настави, преко самосталног приказа одређеног проблема анализираног на терену 
 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  
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практична настава 20 усмени испт 30 
колоквијум-и 40 ..........  
семинар-и    
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 

 
 

 


