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Статус предмета: Изборни
Број ЕСПБ: 5
Услов: Нема
Циљ предмета
Циљ предмета је да се студенти у само једном семестру оспособе за дизајнирање и извођење 
ентеријера. Обзиром на градиво пређено у претходне две године то је могуће. Преглед и коментар 
ентеријерских решења прошлости, до данашњих решења минималистичких, представља подлогу за 
развој дијалога и размишљање о задатој теми.
Исход предмета 
Стављајући тежиште на практична решења, уз коришћење богате и доступне литературе, кроз 
дискусију, размену искустава, студенти постепено развијају сопствено умеће обликовања ентеријера. 
Кроз многобројне слајдове, описе, коментаре, упутства, применом информација на конкретни задатак, 
развија се лични стил.
Садржај предмета
Теоријска настава

 Кратак историјат решавања ентеријера у иностранству и код нас. 
 Опремање стамбеног, пословног, простора. 
 Функционализам
 Обликовање према естетским критеријумима. 
 Кључ равнотеже
 Кључ пропорција
 Кључ боје
 Кључ форме
 Кључ осветљености
 Кључ флексибилности 
 Кључ материјализације
 Коментар истакнутих ауторских решења

Литература 
 Војновић Дубравка, Обликовање ентеријера, Висока грађевинско–геодетска школа, Београд, 

2009.
 Doci Đerđ: Moć proporcija. - harmonija u prirodi, umetnosti i arhitekturi, Stylos art, Beograd, 2005.
 Gibbs Jenny, prevod: Ninković Daniela, Pavić Aleksandar, Dizajn Enerijera, Agencija za marketing i 

zeppelin reklame DON VAS, Beograd, 2009.
 Ђокић Лидија: Осветљење урбаних елемената и простора, Универзитет у Београду, 2012.
 Милосављевић Радмила, Милосављевић Маријана: Појмовник архитектура, дизајн, 

примењена уметност, Орион Арт, Београд, 2004.
Број часова  активне наставе Остали часови
Предавања:

2
Вежбе:

2
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања: теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета. 
Вежбе: израда задатака из области обрађене на предавањима, увежбавање.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испит 30
колоквијум-и 30
самостални рад 30


