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 Поштовани ученици и наставници!

Пред вама је уџбеник за шести разред, написан у складу 
са важећим планом и програмом за наставни предмет Техника 
и технологија.

Уџбеник пружа могућност стицања нових знања, 
вештина и ставова,  тематским повезивањем садржаја 
из различитих наставних предмета. Лекције су засноване 
на повезивању нових наставних садржаја са претходним 
знањем и искуством ученика. Својом организационом 
структуром и садржајем, уџбеник пружа могућности за 
индивидуализацију садржаја, међупредметно и тимско 
планирање, реализацију  интегративне наставе, часова 
корелације и oгледних часова, развијање међупредметних 
компетенција решавањем различитих задатака применом 
информационо-комуникационих и других технологија. Циљ 
васпитањa и образовањa  води ка одговорном понашању 
приликом доношења одлука.

Наглашени су и обрађени кључни појмови, који се  
односе  на одрживи развој, заштиту природне и изграђене 
средине, вредности животног простора, техничку и дигиталну 
писменост. Садржаји који се односе на одрживи развој 
обрађени су кроз  више тема: људска права и грађанско 
васпитање; одрживи градови и насеља; здравље, заштита 
природних ресурса и животне средине; штедња енергије; 
родна равноправност; култура становања; професионална 
оријентација и друго. Уџбеник вас упознаје са историјом 
настајања изграђене средине, начином како се она данас 
уређује и одржава. Садржи бројне слике, фотографије, цртеже, 
табеле, шематске приказе, QR кодове, изреке о понашању, 
осећањима и последицама  деловања људи. 

Кроз уџбеник ће вас водити танграм фигуре (слике).
Танграм је врста математичке загонетке, пореклом из Кине. 
Сматра се да је стара преко 3000 година. Представља умеће 
слагања седам плочица које се не смеју преклапати, а заједно 
чине квадрат. 

                                                                                                        
 
   Аутори

УВОД У УЏБЕНИК
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кратак текст за оне који 
желе да прошире своје 
знање

текст, фотографије  
и цртежи за радознале

назив лекције коју  
треба поновити ради  
боље припреме  
за лекцију која следи

преглед најважнијих 
информација,  
чињеница и појмова

питања за проверу 
усвојености наставних 
садржаја

кључни појмови  
и њихов међусобни однос

КЉУЧНИ ПОЈМОВИ
кратак преглед важних 

појмова издвојених ради 
лакшег усвајања нових 

садржаја

ГРАФИЧКИ ПРИЛОЗИ
фотографије, илустрације,  

цртежи - прате текст и 
изложени садржај чине 

очигледним

КРЕАТИВНЕ СТРАНЕ
практична провера знања  
ученика кроз примере из  

свакодневног живота  
(тимски рад на часовима и  

индивидуални код куће)

youtu.be/8ygdHgMqa4o

Електронски приступ  
делу садржаја из уџбеника 

УПУТСТВО
Потребно је да имате 

апликацију у мобилном  
телефону која скенира QR КОД 

- можете је преузети са  
Google-овог репозиторијума 

апликација - Play Store-а. 
Када покренeте апликацију, 

активираће се камера, 
усмерите је ка QR коду, 

скенирајте и после одређеног 
времена приступићете 

садржају.

ВОДИЧ КРОЗ УЏБЕНИК
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1
ЖИВОТНО
И 
РАДНО 
ОКРУЖЕЊЕ

НАУЧИЋЕТЕ
Природна и изграђена
средина, планирање,
изградња, уређење
простора, урбанизам,
архитектура,
грађевинарство, објекти,
ентеријер, екстеријер,
етика,естетика,
одрживи развој, заштита
животне средине

„Kaда градимо, мислимо на 
то да градимо заувек”

                                               Раскин

„Куће се граде да се у њима 
живи, а не да се гледају”
                                                                                                                                                      
                                               Бекон

youtu.be/X8IRpt-US6o
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1.1 Природна средина 

1.2 Изграђена средина

1.3 Улица

Непoзнате речи: 
цивилизација – целoкупан  
развoј друштва (заједнице),  
степен развоја културе

Кључни појмови:
животни простор, природна
средина, изграђена средина,
заштита природе

Животно и радно окружење
(Техника и технологија за 5. разред)

1. ЖИВОТНО И РАДНО ОКРУЖЕЊЕ
Човек је кроз векове желео да уреди свој животни 

простор. На почетку је, са мало материјалних средстава и 
интелектуалних могућности, правио једноставне грађевине. 
Са развојем цивилизације предузимао је невероватне 
подухвате стварајући објекте који задивљују својом лепотом и 
технолошким вредностима. У току свог развоја човек је мало 
размишљао о природи, а  много више  о својим потребама.  
Овакво деловање  довело је до тога да природа у великој 
мери буде угрожена. Човек је временом постајао све више 
свестан да је саставни део природе и да мора да заштити 
природну средину како би обезбедио  квалитетан живот за 
себе и будуће генерације. То значи да простор у коме живи  
треба да прилагоди природним условима, почевши од своје 
куће или стана, улице или насеља, до села или града, државе, 
али и целог континента, односно планете.

Зато, када говоримо о уређењу простора, мислимо на 
заштиту и очување природне и изграђене средине (слика 1.1 и 
1.2). Бринемо о својој кући, школи, улици (слика 1.3), граду или 
селу. Смеће које производимо смањујемо на најмању могућу 
меру, складиштимо га на прописана места и прерађујемо, 
одржавамо оно што су генерације наших предака створиле, 
бринемо о културном наслеђу. Важно је да знамо да свако 
од нас може да допринесе заштити и уређењу простора. Под 
појмом животно и радно окружење подразумевамо простор 
који човек ствара својим деловањем. Уређење простора 
обухвата планирање, израду пројекта, изградњу, а на крају 
његово коришћење и одржавање. За боље разумевање 
уређења простора, потребно је проучити историјске чињенице 
које су утицале на развој друштва и цивилизације. 

1.1.  Значај и развој архитектуре и грађевинарства
1.1.1.  Развој насеља
1.1.2.    Развој европске архитектуре и урбанизма
1.1.3.  Развој архитектуре и урбанизма код нас
1.2.  Просторно и урбанистичко планирање
1.2.1.  Учесници у планирању
1.2.2. Врсте просторних и урбанистичких планова
1.2.3.  Дозволе за изградњу објеката
1.3.  Култура становања
1.3.1.  Планирање и уређење екстеријера
1.3.2.  Планирање и уређење ентеријера
1.4.  Кућне инсталације



10

1.4 „Мегарон“ 

Кључни појмови:
станиште, село, град,
урбанизам, архитектура.

Како су изгледала прва природна 
станишта праисторијског човека?
(Историја за 5. разред)

1.1.  Значај и развој архитектуре  
и  грађевинарства

Изградња првих станишта настаје из човекове потребе да се 
заштити од атмосферских утицаја (кише, снега, ветра), али и од 
крупних животиња. Како су људи имали све више материјалних 
добара, тако су развијали и своја станишта, претварајући их 
од једноставног склоништа у шатор, сојеницу, кућу од дрвета 
или камена, а касније у модерну кућу, палату. Материјале које 
су користили углавном су налазили у природи, у близини свог 
станишта. Истраживањем осталих предела, проналазили су и 
користили и друге материјале, међусобно вршећи размену. 

У зависности од места где је грађена кућа, људи су различито 
приступали изградњи. Поред реке су градили  сојенице, куће 
издигнуте на безбедну висину у односу на воду. У пределима 
где је било доста шума, правили су брвнаре, односно куће од 
дрвета. Куће од камена прављене су углавном поред мора и на  
планинама, тамо где има камена. Народи који живе на Северном 
полу (Ескими), граде куће од ледених блокова (иглои).

Кућа је на почетку била једноставна и имала је једну 
просторију и кров. Како је било најважније да се човек нахрани 
и угреје, на средини собе налазило се огњиште око кога је могла 
да се окупи цела породица. Ово првобитно станиште прерасло је 
у прву кућу, забележену у историји европске цивилизације под 
именом „мегарон“ (слика 1.4). 

1.1.1. Развој насеља

Постоје  два основна типа насеља - село и град. Људи су 
првобитно живели у племенима, а потом су се развила села. Села 
су најстарија људска насеља која настају  око 5000. године пре 
нове ере у долинама великих река - Тигра, Еуфрата, Нила, Ганга, 
тамо где настају и прве познате и развијене светске цивилизације.

Села су насеобине са мањим бројем кућа које су углавном, 
на почетку развоја, формирале круг, штитећи се на тај начин 
од  спољних утицаја (животиња, других  племена). И данас нека  
племена (нпр. у Африци) живе на овај начин. Село какво данас 
познајемо је насеље са главним тргом на коме су најзначајнији 
објекти за заједницу, као што су црква, школа, пошта. Становништво 
углавном живи у породичним кућама и бави се пољопривредом.

Градови такође настају на истоку као политички, трговачки 
и културни центри првих малих држава (Египат, Месопотамија, 
Индија) и античкој Грчкој (слика 1.5). 

1.5 Полис (Грчка)
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Зашто су у старом веку људи
градили храмове боговима?
(Историја за 5. разред)

1.6 Персеполис

1.7 Мегаполис

Непoзнате речи: 
сакрална грађевина – грађевина која 
служи за религиозне обреде 

Они су места културног и економског развоја, као стециште 
различитих утицаја, а пре свих, религије, трговине и културе 
(слика 1.6). Развојем цивилизације, градови су постали  густо 
насељена места, са великим бројем становника и  развијеном 
инфраструктуром.

Као последица савременог просторног развоја, настао 
је урбанизам као научна дисциплина, техника уређења и 
организације села и градова. 

Са развојем „мегаполиса“, односно великих градова (слика 
1.7), говори се о стварању „науке о градовима“, која би требало 
да реши проблеме живота у граду. То се првенствено односи на 
све веће потребе за енергијом, решавање саобраћаја, рециклаже 
отпада, побољшање квалитета ваздуха и воде.

Развој европске културе

Прве забележене цивилизације, из којих се развила и евро-
пска  култура, настале су на Блиском истоку.

Египатска култура је оставила значајан траг на развој 
цивилизације. Из тог периода сачуване су сакралне грађевине 
(слика 1.8). Први градитељ који је забележен у историји звао 
се Имхотеп, познат по грађењу пирамиде за цара Џосера. У 
египатској цивилизацији, поред фараона, градитељ пирамида је  
био најзначајнији човек у царевини и сахрањиван је у непосредној 
близини фараонове пирамиде, уз велике почасти.

Грчка

Грчка се сматра колевком европске цивилизације. И данас, 
многе речи које наводимо, књижевна дела која читамо, норме 
и правила понашања која користимо, настали су у периоду 
античке Грчке. Неговање културе, уметности и филозофије било 
је основ за стварање културе и уметности какву данас познајемо. 
У Грчкој настаје и реч „архитектон“ која означава градитеља. 
Касније настаје појам „архитектура“ који представља уметност 
обликовања простора и естетику грађења кућа, палата и других 
објеката потребних човеку.

Грчка култура је развила градњу храмова, који су били претеча 
и узор за изградњу цркава и јавних објеката. У Грчкој се развијају 
основни принципи архитектуре као и три основна облика стуба: 
дорски, јонски и коринтски (слика 1.9).

1.8 Пирамиде у Гизи (Египат)

1.9 Дорски, јонски, коринтски стуб
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1.10 Римски форум (Италија)

1.11 Храм Таџ Махал (Индија)

1.12 Кинески зид (Кина)

1.13  Пирамиде Теотиуакана  
(Мексико)

Непознате речи:
филозофија – наука о развоју 
природе, друштва и људског 
мишљења
будизам – религија настала на 
северу Индије, коју је основао 
Буда.

Рим

Римско царство и римска култура оставили су велики траг на 
развој европске и светске цивилизације. У периоду њеног трајања 
настале су многе невероватне грађевине које су и данас предмет 
проучавања и место обилазака туриста из целог света (слика 1.10).

Развој културе у Риму био је веома важан, а архитектура као 
уметност и филозофија, један је од најзначајнијих елемената 
развоја овог доба. 

Далеки исток

Културa Далеког истока са доминантном кинеском културом 
оставила је трага на светску и европску културу. То се посебно односи 
на период после чувених путовања Марка Пола и формирања тзв. 
„Пута свиле“. Развој трговине између два континента допринео 
је повезивању до тада непознатих култура. Значајна је култура 
Индије, Јапана, Бурме. Храм Таџ Махал (слика 1.11) је и данас 
један од најлеших примера светске архитектуре, као и будистички 
храмови на Тибету, чувене пагоде у Јапану. 

Међу најзанимљивијим и свакако најпознатијим је Кинески 
зид који су кроз векове градиле генерације Кинеза, стварајући 
највећи одбрамбени зид на свету (слика 1.12). Кинески зид је дуг 
2450 километара, ширине и висине око 8 метара. Има око 40 000 
кула,  високих до 16 метара. Ово је једина грађевина на планети 
Земљи која је видљива са Месеца.

Јужна Америка

Откривањем америчког континента од стране шпанских 
и португалских освајача, упознаје се потпуно непозната 
цивилизација за Европу. Посебно су интересантне пирамиде 
Теотиуакана у Мексику (слика 1.13) и древни град Мачу Пикчу на 
високим Андима, који и данас задивљује својим архитектонским, 
али и инжењерским решењима.



13

Непoзнате речи:  
резерват – закoном заштићена 
област

1.14  Музеј Гугенхајм (Њујорк, САД)

1.15  Јоханезбург (Јужна Африка)

1.16  Зграда Опере у Сиднеју 
(Аустралија)

Северна Америка

Насељавање Северне Америке од стране северноевропских 
народа, (а касније и осталих) и брз индустријски развој, потпуно 
је потиснуло традиционална индијанска племена, која су живела 
поштујући природу и њене законитости. Чувена су писма поглавице 
Сијетла и поглавице индијанског племена Сијукса, „Бика који 
седи“. У обраћању тадашњем америчком председнику он каже: 
“Чувајмо земљу и природу на њој, јер их нисмо наследили од својих 
дедова и очева, него смо их позајмили од својих потомака“.

Нажалост, индустријски развој у великој мери је потиснуо 
овакво размишљање и Индијанци су били принуђени да се 
повуку, многи живе у резерватима. Северна Америка, на челу са 
Сједињеним Америчким Државама, један је од највећих покретача 
цивилизације (слика 1.14), али је исто тако и један од највећих 
загађивача планете. 

Африка

Северни део Африке, као део Медитерана, битно је утицао на 
развој европске културе и због тога чини његов саставни део. 

Средња Африка је делом пустиња, дуго је била неистражена, 
препуштена традиционалном животу афричких племена.

Насупрот томе, на самом југу континента, захваљујући 
освајањима европских народа, највећи развој је доживела Јужно-
афричка Република и градови Преторија и Јоханезбург (слика 1.15). 

Аустралија

Аустралијски континент је „најмлађи“ у насељавању 
становништва са подручја Европе. Традиционално становништво, 
Абориџини, су се повукли да живе унутар самог континента, а у 
градовима, високих технолошких достигнућа, живе углавном 
наследници досељеника са других континената. Највећи и 
најлепши градови су Сиднеј и Мелбурн. Једна од најлепших 
грађевина Сиднеја је зграда Опере (слика 1.16).
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1.17 Романика – Криви торањ  
         у Пизи (Италија)

Непознате речи:
епоха – временско раздобље

1.18 Готика - Катедрала Дуомо  
         у Милану (Италија)

1.19   Барок и класицизам (Беч, Аустрија)

1.1.2.  Развој европске архитектуре и урбанизма

Традиција и прошлост пружају драгоцене поуке за будућност. 
Уче нас како проблеме треба решавати и које могућности се могу 
користити. 

Европски градови и села препознатљиви су по дугом 
историјском развоју, заснованом на културним, социјалним 
и економским вредностима. Тако су настали стилови којим су 
изражавана схватања у погледу уметности (музика, сликарство, 
вајарство, архитектура), такође и филозофије и књижевности, 
дајући обележје целокупној епохи.

После периода римске уметности, односно Западног и 
Источног римског царства (Византије), стварају се под утицајем 
религије нови стилови који су карактеристични и за архитектуру.

После романике (слика 1.17), настаје период готике са 
упечатљивим црквеним објектима (слика 1.18).

Ренесанса је друштвени и културни препород Европе у периоду 
од XIII до XVI века, са лирским елементима у музици, књижевности, 
архитектури. То је период повратка античких вредности у уметност. 
Ренесанса је настала у Италији, а најлепши градови у овој земљи и 
данас представљају највећа умећа стварања градова.

Значајни и најпознатији ствараоци овог времена су Леонардо 
да Винчи и Микеланђело, а градови који се издвајају по својој 
лепоти су Рим, Фиренца и други.

 Период после ренесансе карактеришу стилови: барок, 
класицизам (слика 1.19), рококо, неокласицизам и романтизам.
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1.20  Модерна (Бразилија, Бразил)

1.21  Савремена архитектура  
(Берлин, Немачка)

Најзначајнији стил који настаје у двадесетом веку, после 
индустријских револуција је модерна. Значајно за овај стил је и то 
што он највише трага оставља на урбанизам, односно уређење на-
сеља (слика 1.20). Најзначајнији архитекта овог доба је Ле Корбизије 
(Le Corbusier), који је, заједно са следбеницима, донео чувену „Атин-
ску повељу“ и поставио основне принципе модерне. Она је основ 
свим будућим повељама у области архитектуре и урбанизма.

Поред ових глобалних (светских) праваца развоја архитектуре, 
у сваком поднебљу развијао се посебан стил грађења, првенствено 
кућа за становање, које имају обележја заснована на искуству 
људи у грађењу кроз време на одређеном простору. Ту архитектуру 
називамо традиционална архитектура.

Све што човек данас гради називамо савремена архитектура 
(слика 1.21),  која је  део савременог друштва и насеља.

Највећи део сваког насеља заузимају стамбени објекти, 
неопходни за задовољавање основних људских потреба. По-
стојање различитих садржаја у близини становања подиже ниво 
квалитета живота становника и омогућава становницима да се 
крећу, путују, друже, баве спортом, посећују културне догађаје и 
буду безбедни и заштићени како од атмосферских прилика, тако и 
од лоших утицаја у друштву.

Однос између људи и њиховог окружења је веома важан 
и заснива се на заједничком културном и природном наслеђу. 
Постоји повезаност између здравља, начина и квалитета живота и 
одрживог коришћења екосистема, пејзажа, природних, отворених 
јавних простора и енергије.

Коришћење инфраструктуре у циљу унапређивања 
друштвеног, културног и урбаног развоја уз примену  
информационо-комуникационих технологија (мобилне и фиксне 
телефоније, сателитске и дигиталне телевизије, интернет услуга), 
омогућава стварање тзв. “Паметних градова”.

Непознате речи:
Повеља – свечано писани документ 
којим се објављује посебно важна 
порука

ВЕЖБА

Истражи на Интеренту
појам “Паметни градови”.
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1.22 Београд - Сингидунум

1.23 Ниш - Наис

Непознате речи:
глобалан – целокупан, укупан  
UNESCO – Организација уједињених 
народа за образовање, науку и 
културу
шор – улица
калкан – горњи
троугласти део зида на кући

1.24  Богородичина црква  
у Студеници

1.25 Тврђава у Смедереву

1.1.3.  Развој архитектуре и урбанизма код нас

Глобални (светски) процеси имали су утицај на развој друштва 
и архитектуре сваке земље. У зависности од положаја, ти утицаји 
су били јаче или мање изражени.

Поред тога, свака земља је развијала свој стил. Тако су се и код 
нас развили стилови у оквиру глобалних стилова градње.

Утицај античке Грчке на овим просторима осећа се у 
приступу грађењу основних модела кућа. Римско царство које се 
простирало и на нашим просторима одредило је основну шему 
градовима у Србији, као што је римски Сингидунум - Београд 
(слика 1.22), Сирмиум - Сремска Митровица, Наис - Ниш (слика 
1.23), Ромулиана - Гамзиград.

Српска средњовековна држава створила је свој посебан 
стил, наслањајући се на утицаје Византије. Значајни су примери 
црквене архитектуре тог периода (слика 1.24), који су, као значајно 
културно наслеђе, под заштитом UNESCO-a. 

У периоду владавине после Косовског боја са Турцима, 
значајна је држава Деспота Стефана Лазаревића и градња 
средњовековног утврђеног града Београда, а касније и Смедерева 
(слика1.25).

После ослобађања од Турака, Србија са својим скромним 
могућностима, прати развој европских стилова градње. До Првог 
светског рата саграђене су многе значајне грађевине које, Србији и 
њеном главном граду Београду, дају значај европске престонице.

Држава Србија је увек била на раскршћу путева истока и 
запада и под утицајем различитих држава. 

У северном делу наше земље, у Војводини, развијали су се 
стилови под утицајем Аустроугарске државе и поднебља, равнице. 
Карактеристична су насеља ушореног типа, са централним тргом, 
на коме се налазе црква, школа, пошта, кафана. Куће се граде  дуж 
улице, са наглашеним калканским зидом и тремом.

Брдовите пределе Србије карактеришу мала насеља, углавном 
расута по брдима. Куће су са тремом и подрумом у коме је простор 
за стоку, док људи живе на спрату. 

У планинском делу Србије куће су расуте по планинским 
обронцима. Градови су углавном у долинама река и сличних су 
карактеристика као насеља у Војводини.
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1.27  Савремена архитектура  
(„Западна капија Београда“)

1.28  Савремена архитектура 
(„Источна капија Београда“)

Непознате речи:
глобализација – социјални,  
економски, еколошки и просторни 
процеси у свету

1.26  Стамбени објекат (Београд)

После Првог светског рата, уједињењем Србије и других 
балканских земаља и стварањем Југославије, настаје убрзани 
развој земље, а исто тако и развој урбанизма и архитектуре.

У Србији тада стварају значајни архитекти, школовани у Бечу, 
Будимпешти и Паризу, утирући пут будуће архитектонске школе у 
Београду. Значајне објекте су пројектовали архитекти Јан Дубови, 
Милан Злоковић и други (слика 1.26).

После Другог светског рата и промене друштвеног уређења, 
архитектура и урбанизам се развијају у складу са светским 
стиловима, под утицајима модерне и „Атинске повеље“ (слике 
1.27 и 1.28).

Период који је за нама, последњих 30 година, карактеришу 
утицаји са разних страна, који су имали позитивне, али понекад 
и врло негативне утицаје на развој архитектуре. Како у свету, 
тако и код нас, глобализација је оставила траг на архитектуру и 
урбанизам.

РАЗВОЈ АРХИТЕКТУРЕ

СТАРИ  
ВЕК   - МЕСОПОТАМИЈА 4000 – 1000 г.п.н.е
  - ЕГИПАТ   5000 – 300 г.п.н.е
  - ГРЧКА   750 – 500 г.п.н.е
  - РИМ    500 – 200 г.п.н.е

СРЕДЊИ
ВЕК  - ВИЗАНТИЈА  V – XV век
  - ГОТИКА   XII – XVI век
  - РЕНЕСАНСА  XIV – XVI век

НОВИ
ВЕК  - БАРОК   XVI – XVII век
  - КЛАСИЦИЗАМ  XVIII век
  - МОДЕРНА   XX век
            - САВРЕМЕНА  XX – XXI век
    АРХИТЕКТУРА
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1.29  Павиљон Србије у Венецији

Непознате речи:
промоција – јавно представљање
догађаја, појава и пројеката

1.30 Објекат заштићеног културног                       
         наслеђа - кућа Т. Тунера у  
         Зрењанину “Шехерезада”

Промоција архитектуре

Значајни догађај који се одвија у погледу промоције 
архитектуре сваке земље је „Бијенале архитектуре“ које се  одржава 
сваке друге године у Венецији (Италија). Презентацијом своје 
земље у павиљонима, свака земља представља своју националну 
архитектуру. За нас је значајно да Србија има свој Павиљон, који 
је наследила од Југославије, а који је грађен у периоду између два 
светска рата (слика 1.29).

Заштита културног наслеђа

Људи су кроз историју, из различитих разлога и потреба, 
градили многобројне објекте. Највећи део тих објеката није 
сачуван.

Они који јесу, значајни су за проучавање цивилизације и 
развоја људског друштва (слика 1.30). Због тога се почетком 
двадесетог века развила свест да је потребно чувати историјске 
објекте, као сведочење развоја и цивилизацијског достигнућа. 
Историја цивилизације је историја испреплетаних култура и свака 
је вредна поштовања. Заштитом и проучавањем културног наслеђа 
можемо боље да разумемо свој, али и  друге народе (слика 1.31).

Доношењем Повеље Уједињених нација, створени су услови 
да се културно наслеђе правилно одреди и заштити. Нажалост, 
људи нису увек свесни значаја свог културног наслеђа. Врло 
често, не размишљајући о последицама, руше старе и граде нове 
објекте, без познавања њиховог значаја и улоге. Тако се дешава 
да се потпуно заборављају одређени стилови, занемарују значајни 
објекти и људи, а на тај начин и култура народа.

Због тога је веома важно стручно проучавање, али и брига 
сваког од нас да се заштити културно наслеђе. 

1.31 Објекат заштићеног културног  наслеђа - Палата правде у Зрењанину
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• Архитектура има значење естетске вредности грађења кућа, 
зграда, палата и других објеката потребних човеку.

• Као последица развоја насеља настао је урбанизам, који 
се бави планирањем развоја и уређењем градова и села, 
узимајући у обзир социјалне, естетске, хигијенске и практичне 
потребе становништва.

• Уређење простора подразумева планирање, пројектовање, 
изградњу, коришћење и одржавање простора. 

1. Шта спада у природну, а шта у изграђену средину?

2. Зашто је човек морао да гради прва станишта?

3. Како је изгледала прва кућа?

4. Како се звала прва кућа забележена  
у историји европске цивилизације?

5. Које врсте стубова карактеришу грчку архитектуру?

6. Која врста архитектуре одликује српску  
средњовековну државу?
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ИСТРАЖИ
На интернету: 
• http://europanostraserbia.org/category/projekti/
• http://www.bina.rs/
• http://www.archdaily.com/
У библиотеци:
• Група аутoра: „Најлеше грађевине света“
• Ранко Радовић:  „Антологија кућа“

ПОСЕТИ
• Музеј
• Галерију
• Истoријски архив
• Библиoтеку

ДЕБАТА, ДИСКУСИЈА, РАЗГОВОР 
• Објекти културног наслеђа у вашој средини (наведите 

како се ти објекти чувају; објасните да ли утичу да се боље 
осећате)

• Традиционални и модерни објекти у вашој средини 
(кажите у каквом су стању и како се људи односе према 
њима)

• Како објашњавате поруку из писма индијанског поглавице 
племена Сијукс “Чувајмо земљу и природу на њој, јер их 
нисмо наследили од својих дедова и очева, него смо их 
позајмили од својих потомака?

• Објасните смисао наведене реченице: „Град је онакав 
какви су му људи, а људи онакви какав је град у којем 
живе“ Доситеј Обрадовић

РАД НА ПРОЈЕКТУ
• Изабeрите зграду која је културно наслеђе вашег места

(нацртајте скицу тог објекта, напишите период изградње; 
опишите њену намену и по чему се издваја од других 
објеката, размислите и предложите шта бисте ви могли да 
урадите за њено очување; активирајте QR код са насловне 
стране тематске области, као пример). 

• Изаберите зграду савремене архитектуре у вашем месту
(нацртајте скицу тог објекта, опишите њене карактеристике, 
период изградње, шта је издваја од других објеката и да ли 
има одговарајући прилаз за особе са посебним потребама).

• Опишите зграду традиционалне изградње у вашем месту
(нацртајте скицу, напишите период изградње и опишите 
објекат).

АКЦИЈЕ
• Промоција културног наслеђа (могућност да јавни објекти и

простор у вашем месту буду препознати и сачувани као 
објекти од посебног значаја)

ИЗЛОЖБА ИЛИ ПРЕЗЕНТАЦИЈА
• Изложба радова са усменом презентацијом најбољих 

решења тимског рада ученика
• Видео презентација радоваКРЕАТИВНА СТРАНА
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1.33 Учесници у планирању

1.34 Тимски рад

архитекти, урбанисти, 
просторни планери, грађевински 
инжењери,машински инжењери, 
пејзажни архитекти,економисти, 
електроинжењери, саобраћајни 
инжењери и други

Кључни појмови:
планирање, тимски рад,
планови.

1.32 Планирање простора

1.2. Просторно и урбанистичко планирање

Свако ко гради или уређује неки простор, мора добро да 
планира, односно да предвиди све потребне садржаје и да зна пут 
од идеје до реализације. Ово се односи на планирање уређења 
собе, куће, улице, града, региона или државе.

Своју собу можемо сами да уредимо, док кућу планира цела 
породица. Уређење сеоског и градског простора заједно планирају 
стручна лица различитих занимања, која се баве просторним 
планирањем, представници власти и грађани (слика 1.32).

1.2.1.  Учесници у планирању, пројектовању  
и изградњи

Као што смо рекли, у процесу планирања учествују 
представници власти, грађани и стручна лица различитих 
занимања (слика 1.33).

У зависности шта се планира, учествују инжењери архитектуре 
(архитекти, урбанисти и планери), грађевински инжењери, 
електроинжењери, хидроинжењери, саобраћајни и машински 
инжењери, пејзажни архитекти, економисти, правници и други. 
Сви они заједно, тимски, (слика 1.34) припремају планове развоја 
насеља. Важно је обезбедити и довољно новца за планирану 
изградњу.

У изради пројеката и изградњи грађевиских објеката учествују 
стручна лица истих професија. Такође, за ову врсту рада потребан 
је тимски рад и познавање услова за пројектовање и изградњу 
објеката.

1.2.2.  Врсте просторних и урбанистичких  
планова

Планирање простора града, региона или државе је важан 
и одговоран посао. Добро планирање доприноси правилном 
развоју и заштити простора од негативних утицаја. У зависности 
од значаја, планови се различито обрађују и представљају, а 
служе као упутство за уређење одређеног простора (слика 1.35). 
За уређење државне територије израђује се Просторни план 
Републике Србије. За одређене регионе (нпр. Војводина) израђује 
се Регионални план, док се за сваку Општину или Град израђују 
Просторни планови општинe или града.

1.35  Урбанистички план насеља



22

Ови планови одређују развој градова, села и простора између 
градова и села. Планира се намена за становање, индустрију, 
спорт и рекреацију, али и начини на које ће се заштити реке, 
језера, национални паркови, културна добра од негативних 
утицаја. Затим, планира се како ће се вршити снабдевање водом, 
електричном и топлотном енергијом, како ће се развијати 
саобраћајна инфраструктура, односно путеви, железничке пруге, 
луке, аеродроми и друго. Планови садрже текстуални опис и карте 
које се израђују у размерама 1:25.000, 1:50.000, 1:100.000.

За насељена места израђују се и Урбанистички планови. 
Ови планови одређују начин развоја и заштите простора од 
непримереног коришћења, начин уређења простора становања, 
рада и пословања, али и уређења јавних простора као што су 
улице, тргови, паркови (слика 1.36).

Уколико се уређује насеље (слика 1.37), трг или улица (слика 
1.38), планирају се тротоари, бициклистичке стазе, паркинг места, 
дрвореди, клупе, места за одлагање отпада (канте и контејнери) 
и друго. Планови и графички прилози се израђују у размерама 
1:2500, 1:1000 или 1:500. 

Веома је важно да постоји свест код сваког од нас, да можемо 
да утичемо на планирање простора у коме живимо (слика 1.39) и 
да активно доприносимо његовом очувању. На тај начин штитимо 
квалитет свог живота и генерација које долазе после нас.

1.2.3. Дозволе за изградњу објеката

За сваки објекат који се планира и пројектује, потребно је, 
пре почетка изградње, добити дозволе за изградњу. Лица која 
обезбеђују финансијска средства, односно  новац за изградњу 
објекта, зову се инвеститори или финансијери.

За добијање дозвола (слика 1.40) обезбеђује се:

•  простор за изградњу, односно грађевинска парцела која се 
презентује у виду цртежа (копија плана) 

• техничка документација (технички опис и цртежи објекта) 

1.40  Електронска грађевинска 
дозвола

1.36  Урбанистички план насеља 
(макета)

1.37 Део насеља

1.38 Улица

1.39  Планирање и уређење 
простора

Кључни појмови:
инвеститор (финансијер),
грађевинска дозвола.



23

1.43 Употребна дозвола

1.44  Миленијумска црква у Риму, 
дело архитекте Ричарда Мејера

1.41 Захтев инвеститора

1.42 Грађевинска дозвола

На основу припремљене техничке документације, градске 
службе задужене за изградњу, издају дозволе (слика 1.41). Ове 
дозволе садрже све потребне податке, као што су:

•   начин приступа јавној површини, односно улици;

•   начине прикључења на водоводну мрежу, канализациону 
мрежу отпадних вода, електроенергетску и гасну мрежу;

• место на парцели где је предвиђена изградња објекта; 
димензије објекта,  спратност и слично (слика 1.42);

Када се добију све потребне дозволе за градњу, приступа 
се изградњи објекта, а када се заврши изградња, добија се 
употребна дозвола и објекат може да се користи (слика 1.43). 
Важно је да знамо да се изградњом не завршава брига о објектима. 
Грађевински објекти захтевају редовно одржавање. На тај начин 
се продужава њихов век трајања и омогућава свим корисницима 
лепши и удобнији живот.

Добијање свих дозвола је значајно и за процену вредности 
куће или станова у којима живимо, зато што само легално 
изграђени објекти могу имати вредност на тржишту. Информације  
о објектима на  простору  Србије могу се видети на интернет 
адреси:https://a3.geosrbija.rs/ .

Образовање архитеката

Сваки период људског развоја остављао је траг и на развој 
градитељства и архитектуре. Од Персије, Египта, Грчке, Рима па све 
до савременог доба архитектуру су стварали владари и даровити 
људи. У време старог Рима познате су књиге о архитектури 
Витрувија. У њима се говори о образовању архитеката, врстама 
грађевинских објеката и храмова. 

Са развојем архитектуре у XIX и XX веку и образовањем 
архитеката у великим центрима као што су Париз, Беч, Будимпешта 
и Берлин, отварају се значајне школе архитектуре. Чувена су имена 
архитеката: Антонио Гауди, Ле Корбизије, Алвар Алто и многи 
други.

Савремено доба обележили су својим делима архитекти 
Норман Фостер, Ричард Мејер (слика 1.44) и други.
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До XIX века код нас се архитектура развија спонтано у народу, 
ангажовањем мајстора и градитеља, углавном на изградњи цркава. 

У Београду је 1846. године основана „Инџилирска школа“ у 
оквиру које се изучавала и архитектура, из које касније настаје и 
Архитектонски факултет (слика 1.45).

Значајни архитекти су Јелисавета Начић (прва жена архитек та 
у Србији), Драгиша Брашован, Никола Добровић, а касније Иван 
Антић, Ранко Радовић, Миленија и Дарко Марушић (слика 1.46), 
Бранислав Митровић,  Зоран Радојичић (слика 1.47) и други.   

• У процесу планирања учествују стручњаци који се баве 
планирањем, представници власти и грађани. Стручна лица у 
овој области су планери, архитекти, урбанисти, грађевински 
инжењери, машински инжењери, пејзажни архитекти, 
економисти, електроинжењери, саобраћајни инжењери и 
други.

• Планови се израђују за уређење држава, регија, насеља 
(градова и села) и делова насеља.

• У зависности од намене, постоје различите врсте планова.

1. Зашто је важан урбанистички план?

2. Шта је први корак у реализацији грађевинског објекта?

3. Коју улогу у процесу грађења има инвеститор?

4. Која стручна лица тимски учествују у процесу планирања и 
пројектовања простора и грађевинских објеката?

1.47  Југословенско драмско позориште 
у Београду, дело архитекте Зорана 
Радојичића

1.45  Зграда Техничког факултета 
у Београду у којој се налази 
Архитектонски факултет

1.46  Архитекта Миленија Марушић и 
Проф. архитекта Дарко Марушић
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ИСТРАЖИ
На интернету:
• http://gradjevinskedozvole.rs/
• http://www.u-a-s.rs/uas.html
• http://www.iaus.ac.rs/code/navigate.aspx?Id=284
У библиотеци:
• Слободан Малдини: „Енциклопедија архитектуре“

ПОСЕТИ
• пешачку зону града;
• парк поред школе, куће или стана.

ДЕБАТА, ДИСКУСИЈА, РАЗГОВОР
• Насеље у коме се налази ваша школа (наведите како се 

зове, колико  има становника; да ли на путу од школе 
до куће улице имају пешачке прелазе и семафоре; да ли 
постоји и како изгледа парк у близини ваше школе, куће 
или стана, чиме је све опремљен и како се људи односе 
према опреми у парку и зеленим површинама).

• Школа (опишите како изгледа ваша школа и школско 
двориште; да ли  зграда припада традиционалној или 
савременој архитектури; да ли представља културно добро 
и како се корисници, наставници и ученици, односе према 
њој).

• Кућа/стан (опишите како изгледа ваша кућа; наведите 
када је изграђена, шта вам се највише допада у кући, а 
шта бисте променили).

РАД НА ПРОЈЕКТУ
• Цртање пута од куће до школе (обележите улице, јавне 

објекте поред којих пролазите и друге занимљиве 
објекте и просторе)

• Фотографије парка у близини школе, куће или стана 
(дрворед, стазе, клупе, зелене површине и друго)

• Цртање скице школе (прикажите како је географски 
оријентисана у простору и све што сматрате да је важно 
и интересантно за њен опис; активирајте QR код са 
насловне стране тематске области, као пример)

АКЦИЈЕ
• Формирање паноа са продуктима тимског рада, анализа и

избор најбољих решења

ИЗЛОЖБА
• Изложба радова (свих тимова) у холу школе

КРЕАТИВНА СТРАНА


