
2017.

Пријемни испит се реализује у виду теста, у трајању 
од 90 минута;
тест се решава заокруживањем једног од више 
понуђених одговора;
на тесту се може освојити максимално 60 поена.

Тест се састоји из два дела:
1. питања из различитих области културе 
релевантних за студије архитектуре - 30 поена
(0.5 поена по тачном одговору);
2. разумевање и логичко закључивање - 30 поена
(1 поен по тачном одговору).

Задаци могу да се раде редоследом који кандидат 
сам одреди.

У овој СВЕСЦИ СА ЗАДАЦИМА у првом делу теста 
налази се 60 питања, а у другом делу 20 и још 10 
питања. Међу понуђеним одговорима увек је само 
један тачан.

Пажљиво прочитајте свако питање и понуђене 
одговоре и добро размислите пре него што 
донесете одлуку који је одговор тачан.

Пажња: Водећи рачуна о редном броју питања, у 
ОБРАСЦУ ЗА ОДГОВОРЕ заокружите број којим је 
у свесци са задацима означен одговор за који сте 
се определили. Не сме се заокружити више од 
једног броја у једном питању. Једном заокружен 
одговор више се не сме исправљати. Такође, није 
дозвољено заокруживање прво графитном а затим 
хемијском оловком, нити поправљање одговора 
коректором. У таквим случајевима сматраће се да 
нисте тачно одговорили на питање.

ПРИЈЕМНИ ИСПИТ  СВЕСКА ЗАДАТАКА

4123 ШИФРА  ЗАДАТКА

1
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1. Афера Вотергејт везује се за деловање 
администрације америчког председника:
1. Ричарда Никсона
2. Роналда Регана
3. Џона Кенедија
4. Џорџа Буша старијег 
5. Џимија Картера

2. У ком јапанском граду је дошло до нуклеарне 
катастрофе након земљотреса 2011. године:
1. Фукуока
2. Фукушима 
3. Хирошима
4. Нагасаки
5. Хокаидо

3. Један од аутора књиге Поуке Лас Вегаса, и уједно 
један од водећих теоретичара постмодернизма, је 
архитекта:
1. Чарлс Џенкс
2. Чарлс Мур
3. Фредрик Џејмсон
4. Мајкл Грејвс
5. Роберт Вентури

4. Терацо је:
1. правац у уметности
2. врста глине
3. композитни материјал за облагање подова
4. знаменити италијански ренесансни сликар
5. познати музеј у Фиренци

5. Шта од наведеног спада у основних шест лепих 
уметности?
1. филм
2. архитектура 
3. фотографија
4. стрип
5. стрит-арт

6. Рад Уметник је присутан у МоМА-и 2012. године 
извела је уметница:
1. Марица Радојчић Прешић
2. Бреда Бебан
3. Сања Ивековић
4. Биљана Ђурђевић
5. Марина Абрамовић

7. Арак је мера за:
1. дужину
2. површину
3. папир
4. нагиб
5. финоћу метала

8. Шта означава термин Zeitgeist?
1. локацију објекта
2. време настанка
3. тип пројекта
4. дух времена
5. квалитет земљишта

9. Реформисање Баухауса у последњим годинама 
Гропијусовог мандата одликује:
1. објективност
2. извођење облика из производног поступка
3. ригидност
4. ергономичност
5. индивидуализација уметничке производње 

10. Sotheby’s је :
1. банка
2. нафтна компанија
3. аукцијска кућа
4. стил у обликовању намештаја
5. алкохолно пиће

11. Песма над песмама део је:
1. Старог завета
2. старогрчког спева
3. исламске традиције
4. ранохришћанске мистике
5. романтизма

ПРВИ ДЕО ТЕСТА

ПИТАЊА ИЗ РАЗЛИЧИТИХ ОБЛАСТИ КУЛТУРЕ 
РЕЛЕВАНТНИХ ЗА СТУДИЈЕ АРХИТЕКТУРЕ

1.  



3

12. Алинеја је:
1. башта
2. део меморијалног комплекса
3. законска одредба
4. завршна реч
5. нови пасус или ред

13. Префикс омни означава:
1. разни
2. поједини
3. сви
4. специфични
5. наглашени 

14. Архитекта Соломоновог храма по предању је:
1. Хирам
2. Имхотеп
3. Озирис
4. Исус 
5. Мојсије

15. Појам херменеутика повезан је са питањем:
1. правилног поступања
2. тумачења 
3. презентације
4. законитости
5. открића 

16. Стандардан број слика у секунди 
карактеристичан за филмски приказ износи:
1. 16
2. 24
3. 28
4. 36 
5. 40

17. Жил Делез је писао са:
1. Мишелом Фукоом
2. Карлом Марксом
3. Феликсом Гатаријем
4. Дејвидом Хјумом
5. Џоном Дјуијем 

18. Нови Сад ће бити Европска престоница културе 
године:
1. 2018. 
2. 2020. 
3. 2021. 
4. 2024.
5. 2025.

19. На омоту првог албума америчког састава The 
Velvet Underground, поп арт уметник, Енди Ворхол, 
приказао је:
1. банану
2. конзерву
3. боцу
4. цвет
5. кутије за детерџент

20. Први дипломирани архитекта који је радио 
као професор Техничког факултета Велике школе у 
Србији је:
1. Емилијан Јосимовић
2. Никола Несторовић
3. Михајло Валтровић
4. Александар Дероко
5. Никола Добровић

21. Cardo и Decumanus у римској архитектури 
означавају:
1. надземне и подземне инсталације водовода
2. типове јавних купатила
3. врсте римских терми
4. типове аквадукта
5. две централне градске улице које се секу

22. Искључиво континентална америчка држава је:
1. Невада
2. Џорџија
3. Луизијана
4. Тексас
5. Орегон

23. Шта је то ракурс?
1. план насеља
2. инструмент за проналажење подземних вода
3. положај објектива камере
4. врста техничког цртежа
5. анимирани филм

24. У Римском царству плебејци су били:
1. робови
2. свештеници
3. аристократе
4. патрицији
5. грађани са мањим правима

25. Шта је торински покров?
1. хришћанска реликвија
2. техника полагања плоча
3. надгробна плоча
4. свечана марама
5. слој кровног покривача

26. Химна Европске уније коју је компоновао 
Бетовен назива се: 
1. Ероика
2. Леонора
3. Ода радости
4. Фиделио
5. Пета симфонија

27. Чувена група ТНТ помиње се у стрипу:
1. Мандрак
2. Сребрни летач
3. X men
4. Алан Форд
5. Загор 
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28. Уметничко дело које посматра особа на слици 
припада покрету:

31. На приказаној фотографији поред Сержа 
Гензбура недостаје лице:

1. експресионизам
2. дадаизам
3. енформел
4. пуризам
5. супрематизам

1. Брижит Бардо
2. Софије Лорен
3. Џејн Биркин
4. Ђине Лолобриђиде
5. Аните Екберг

1. Богдана Богдановића
2. Алексеја Бркића
3. Светислава Личине
4. Михајла Митровића
5. Спасоја Крунића

1. Адолф Лос
2. Френк Лојд Рајт
3. Мис ван дер Рое
4. Алвар Алто
5. Луис Кан

1. етици
2. анатомији
3. естетици
4. праву
5. биологији

1. Валенсија
2. Каталонија
3. Баскија
4. Кастиља
5. Андалузија

30. Споменик палим рударима у НОБ-у на слици 
дело је архитекте:

29. Особе на детаљу Рембрантове слике присуствују 
предавању о:

32. Кула Torre Agbar налази се у шпанској покрајини:

33. У архитектури пословног центра Ушће могу се 
препознати карактеристике какве је развијао:
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34. На делу Веласкезове слике који недостаје 
налази се фигура:

37. Стадион на слици назива се:

1. уметника
2. принца престолонаследника
3. краљице
4. инфанткиње
5. дворске луде

1. Ника
2. Бомбоњера
3. Птичије гнездо 
4. Алијанс арена
5. Сантијаго Бернабеу

1. Ла Вилети
2. Јалти
3. Лондону
4. Вестминстеру
5. Вашингтону

1. Лазу Костића
2. Јована Дучића
3. Јована Јовановића Змаја
4. Бранка Радичевића
5. Милана Ракића

1. Мис ван дер Роа
2. Алвара Алта
3. Луиса Кана
4. Ле Корбизјеа
5. Френк Лојд Рајта

1. ливнице
2. железаре
3. железничке станице
4. пиваре
5. електране

36. Сцена на фотографији приказује догађај из 1945. 
године у:

39. Објекат на слици везује се за српског песника:

35. Планови на слици приказују објекат архитекте: 38. Галерија Тејт модерн на слици смештена је у 
објекту некадашње:
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40. Призор на слици налази се у : 43. Приказана слика представља обрађену 
фотографију познатог уметничког дела које 
припада стилу: 

1. Србији
2. Сирији
3. Јемену
4. Египту
5. Грчкој

1. романтизма
2. ренесансе
3. барока
4. класицизма
5. реализма

1. Јеврејског музеја у Берлину
2. Националне библиотеке у Паризу
3. Музеја револуције у Загребу
4. Споменика жртвама Великог рата у Ротердаму
5. Галерије савремене уметности у Тел Авиву

1. италијански футуризам
2. немачки експресионизам
3. шпански ар нуво
4. француски модернизам
5. холандски неопластицизам

1. Кензо Тангеа
2. Арате Исозакија
3. Нормана Фостера
4. Бакминстера Фулера
5. Ричарда Роџерса

1. Бакминстера Фулера
2. Сантјага Калатраве
3. Групе ОМА
4. Захе Хадид
5. Френка Герија

42. Детаљ фасаде на слици припада објекту: 45. Архитектура на слици припада уметничком 
покрету:

41. Пројекат Куполе над Менхетном из 1960. 
године дело је архитекте:

44. Јахта на слици представља дизајн:
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46. Макета приказана на слици представља објекат: 49. Цртеж на слици приказује:

1. научног центра
2. музеја
3. опсерваторије
4. гараже
5. тржнице

1. мандалу
2. ДНК
3. заштитни знак Баухауса
4. Ле Корбизјеов Модулор
5. златни пресек

1. Народне скупштине 
2. зграде Владе
3. Техничког факултета
4. железничке станице
5. Генералштаба

1. Лондону
2. Базелу
3. Ротердаму
4. Хамбургу
5. Женеви 

1. Пабла Пикаса
2. Жоржа Брака
3. Хенри Мура
4. Ле Корбизјеа
5. Константина Бранкушија 

1. Римски сенат
2. Грчки сенат
3. Акропољ
4. Зевсов храм
5. Атинску школу

48. На фотографији из Београда у периоду између 
1925. и 1931. године види се градња:

51. Објекат филхармоније швајцарских архитеката 
Херцога и де Мерона на фотографији изграђен је у:

47. На слици је приказана скица скулптуре: 50. Ренесансна слика Рафаела приказује:
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52. Амбијент на фотографији приказује сцену из 
филма Андреја Тарковског:

55. Објекат на норвешком архипелагу Свалбард 
има функцију:

1. Андреј Рубљов
2. Огледало
3. Варљиво сунце
4. Сталкер
5. Левијатан

1. рудника дијаманата
2. банке семена
3. војне базе
4. склоништа
5. планинарског центра

1. футуризма
2. кубизма
3. конструктивизма 
4. експресионизма 
5. постмодернизма

1. Бруклинског моста
2. Торња у Паризу
3. Тауер Бриџа
4. Кристалне палате
5. Музеја Орсеј

1. Богдана Богдановића
2. Момира Коруновића
3. Михајла Митровића
4. Александра Дерока
5. Спасоја Крунића

1. Лудвига Витгенштајна
2. Фридриха Енгелса
3. Фридриха Ничеа
4. Артура Шопенхауера
5. Карла Јасперса

54. На слици је приказан део Ајнштајновог торња из 
1922. године који припада покрету:

57. На слици је приказан детаљ конструкције:

53. Орнаментална структура на слици је рад 
архитекте протомајстора:

56. На слици је портрет филозофа:
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58. Приказана слика Виктора Вазарелија припада 
уметничком покрету:

1. минимализам
2. поп-арт
3. структурализам
4. оп-арт
5. конструктивизам

1. Пита Мондријана
2. школе Баухаус
3. руског конструктивизма
4. Казимира Маљевича
5. минимализма

1. фестивала у Кану
2. Венецијанског бијенала
3. награде Златни лав
4. Прашког квадријенала
5. Сајма у Милану

1. Српском павиљону у Ђардинима у Венецији
2. Српском културном центру у Паризу
3. Југословенској амбасади у Прагу
4. Палати министарства правде у Београду
5. Војном музеју ЈНА у Београду

60. На слици је приказан лого:

59. Детаљ фасаде на слици припада: 62. Начин приказивања на слици назива се:

ДРУГИ ДЕО ТЕСТА

       РАЗУМЕВАЊЕ И ЛОГИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ – I део2.1.  

61. Цртеж на слици приказује препознатљиви 
визуелни идентитет: 

1. перспектива
2. ортогонална пројекција
3. стереометрија
4. реституција
5. аксонометрија

63. Уметници у војним униформама на слици 
припадници су покрета:

1. кубизам
2. футуризам
3. супрематизам
4. надреализам
5. фовизам



64. Ако је A = В и С = А, онда је С = В. Овај исказ се у 
логици назива:
1. конклузија
2. дедукција
3. силогизам
4. индукција
5. потврда позитивног индикатора

65. Који филозоф је заступник става да би се 
проблем стамбеног простора могао решити 
уколико би се постојећа количина стамбеног 
простора равномерно поделила на све становнике?
1. Кант
2. Хегел
3. Шопенхауер
4. Хусерл
5. Енгелс

66. Архитектура или револуција - oвако је о 
поремећеној социјалној равнотежи на плану 
пребивалишта размишљао један светски архитекта 
двадесетих година прошлог века. Који?
1. Мис ван дер Рое
2. Ле Корбизије
3. Френк Лојд Рајт
4. Ричард Мејер
5. Филип Џонсон

67. Страст, смисао за покрет, бесконачан простор, 
јаки контрасти, између осталих карактеристике су 
архитектуре:
1. ренесансе
2. средњег века
3. романтизма
4. барока
5. антике

68. Они су продукт епохе, подређени су, немају 
константност и нису саставни делови нове 
традиције. О којој класи архитектонских појмова је 
реч?
1. транзиторни елементи
2. интерпретације
3. конструкције
4. конститутивни елементи
5. естетске процене

69. Архитекта који се у свом пројектовању 
води идејом прилагођавања објекта средини и 
избором материјала који су у одређеној средини 
најприкладнији припада:
1. органској архитектури
2. архитектури минимализма
3. архитектури рационализма
4. функционалној архитектури
5. неомодернизму

70. Два суседна угла који граде угао од 90 степени 
називају се:
1. нормални
2. комплементарни
3. суплементарни
4. трансверзални
5. лонгитудинални

71. Решите аналогију: Европа : А4 = Америка: _____
1. А2
2. B5
3. A3
4. Legal 
5. Letter

72. Стил са највише аутентично српских 
карактеристика у црквеном градитељству је:
1. рашки
2. вардарски
3. зетски
4. византијски
5. моравски

73. Када групишемо ауторе попут Фулера, 
Ваксмана, Ејмса и Голдсмита, пада нам на памет 
њихов заједнички именитељ, који би могао бити:
1. усмерење ка техничким идеалима
2. опредељење за једнакост међу људима
3. опредељење за социјалну правду
4. опредељење ка духовности
5. уметнички поглед на архитектуру

74. У плану марсејског Озареног града Ле Корбизје 
је дефинисао принцип:
1. геометризације
2. еклектичности
3. слободне композиције
4. минимализма
5. континуалности

75. Простор ни тамо ни овде или негде између 
може се означити речју:
1. паноптикум
2. вакуум
3. лимбo
4. лимес
5. медијум

76. Џентрификација је тенденција у урбанизацији 
да се:
1. рурални простори замењују урбаним
2. врши индустријализација
3. спроводи насељавање у руралним подручјима 
4. сиромашно становништво помера ка периферији
5. изграђују културни центри
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77. Конфигурација значи:
1. структура
2. свођење
3. размак
4. проток
5. уобличавање

78. CMYK означава следећи распоред боја:
1. црвено – модро – жуто – плаво
2. цинобер – плаво – зелено – бело
3. црно – мрко – зелено – кадмијум
4. цијан – магента – жуто – црно
5. црно – магента – жуто – бело

79. Реч ризом може се повезати са:
1. аритметиком и математиком
2. биологијом и филозофијом
3. механиком и статиком
4. астрологијом и ботаником
5. уметношћу и географијом

80. Шта не припада скупу?
1. калафонијум
2. стрелицијум
3. антуријум
4. амарилис
5. бонсаи

РАЗУМЕВАЊЕ И ЛОГИЧКО ЗАКЉУЧИВАЊЕ – 
II део

2.2.  

81. Још од памтивека у машти су се често сусретали 
човек и __________. У уметности Сумера, старе Кине 
и старих Америка, у уметности Индије и Индокине, а 
онда и у Европи у доба романике, готике или барока, 
констатујемо потребу за измишљањем фантастичних 
животиња праћену врло сложеним осећајима, 
почевши од радозналости, симпатије, па чак и хумора, 
до грозе и леденог ужаса.

1. вук 
2. пас 
3. чудовиште 
4. божанство 
5. страх

82.  Па ипак, постоји проблем који би се могао сажети 
у следеће питање: има ли начина да се данас приказ 
животиња врати у модеран архитектонски простор, 
под којим условима, и где су прави разлози за то? 
Смемо ли да покушамо, рецимо, да каменим зверима 
и чудовиштима, слично сумерским и хититским 
лавовима, опијеним __________ напитцима, 
наменимо чување драгоцених успомена, замисли и 
завештања нашег времена.

1. преврелим 
2. литургијским 
3. лековитим 
4. тајним 
5. отровним 
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83. Сваки велики симбол, разуме се, може 
се обрнути наопако, па и икона животиње 
некад штити, али некад и прети, а каткад 
се, под извесним условима, претвара у 
стравичан приказ човеку, ненаклоњених, 
мрачних, најчешће невидљивих сила и 
принципа. Чак иако се пренебрегне основни 
смисао религиозног окружења, права драма 
византијске, романске или готске __________ 
своди се управо на то да нам скрене пажњу на 
разјарене разарајуће снаге које су свуда око нас, 
а понекад и у нама самима.

1. тератологије 
2. триологије 
3. аналогије 
4. културологије
5. архитектонике

84.  У току протеклих неколико година у мојој 
радионици је настало много стотина цртежа 
помоћу којих сам, бар донекле, покушавао 
да проверим изнете претпоставке. Могло би 
се рећи, унатраг гледано, да је то била нека 
упорна игра коју сам играо, и то, баш како бисмо 
је данас назвали, проналазачка __________ 
игра. За нечим сам трагао, ваљда за правим 
питањима, јер, као и у свакој игри, одговори 
су се често нудили још и пре но што су питања 
јасно постављена.

1. хазардна 
2. безазлена 
3. квазилогичка 
4. херменеутичка
5. хеуристичка 

85. Када сам затим, почео да трагам за 
унутрашњом геометријом игре, и да је себи 
објашњавам, односно да је усавршавам, увидео 
сам да би се невидљива матрична мрежа 
најпре могла употребити са неком тајанственом 
географском картом коју би тек ваљало нацртати 
и на којој би се онда могли поређати моји мали 
монструми, и поставити у неки само њихов и 
само мој, и само за нас разумљив заједнички 
простор. Градитељ __________ звери имао би  
тек тада прилику да их види не само окружене 
невероватним пејзажима и сликама, и другим 
необичним бићима, већ и догађајима.

1. неукроћених 
2. геометарских 
3. имагинарних 
4. припитомљених 
5. виртуелних
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86. Када бих из кофера почео да вадим 
хартијице, да старе цртеже увећавам и 
да на основу њих правим нове, или бар 
релативно нова обличја, онда сам тек схватио 
да свака од тих __________, макар и као 
уметничка творевина, мора имати неко своје 
претпостављено трајање, мора имати своју 
романсирану биографију. Зар би нас животиње 
на средњовековним грађевинама Европе, 
Индије, код Кмера, или било где другде, могле 
толико узбуђивати кад не бисмо били сигурни 
да иза сваке од њих стоји богат, свестран митски 
животопис. И тако, сад долазимо до самог 
средишта питања: ако данашњи човек жели да у 
своје архитектонске просторе врати животињске 
прилике, он мора, пре свега, уз њихове појаве 
да објасни и њихове праве личности, или да се 
одлучи како да их у машти изгради. 

1. полиелеја 
2. геоглифа 
3. сподоба 
4. пиктографа 
5. судбина 

87. Тако је дошао тренутак да читав подухват 
постане __________. Ослонио сам се на вештину 
једног писца, који је и сам, на необичан начин, 
баратао животињским приказима, и доводио 
их у везу са људима. Реч је пре свега, о двема 
књигама Луиса Карола: Алиса у земљи чуда 
и њен наставак, прича Алиса с оне стране 
огледала. У њима не само да је писац оперисао 
веома необичним приликама, већ је и читаво 
њихово понашање организовао на основу једног 
чврстог система,  а пре свега, подарио им је неку 
врсту матичне фантастичне географске карте, 
специфичног простора без којег би нам било 
немогуће да их видимо и пратимо.

1. интернационалан 
2. трансдисциплиниран 
3. литургијски 
4. покоран 
5. егзотичан

88. Али Каролов модел отвара и даље питања: 
прво треба разјаснити како је писац саградио 
своје невероватне животиње. То је питање на 
које је лакше одговорити но на једно друго, 
које ћу мало касније поставити. Сви знамо да 
се у људској машти, спајањем делова, двају или 
више реалних бића, лако граде читаве серије 
сасвим надреалних појава, без обзира какве 
им се функције могу доделити. То је, рецимо, 
исти онај начин на који су грађена вавилонска 

чудовишта, а за њих је вавилонско-хеленистички 
писац Бероз (Berossos) веровао да стварно 
одсликавају првобитна хаотична стања једног 
још недовољно __________ света. 

1. створеног 
2. питомог 
3. лирског 
4. компилованог 
5. рационалног 

89. Каролов спев „Лов на Снарка“ (The Hunting 
of the Snark) у чијем су наслову, игром речи типа 
portmanteau, два појма у једном: snake (змија) и 
shark (ајкула). Исто као кад бисмо у нашем језику 
спојили кртицу и јегуљу и добили кргуљу, или 
лептира и гуштера и добили лештера. Игра, је 
наравно, пасионантна. Замислимо, рецимо, да 
смо тигра и хијену претворили у тијену, сокола 
и орла у сорла, шакала и козу у шазу, бумбара 
и змију у бумију, или да смо се упустили и у 
сложеније тератолошке конструкције и да смо 
од сокола, курјака и лије направили сокурлију, 
од кукавице, буљине и бумбара – кубуљбара, 
од шакала, глисте и бумбара – шаглибара, итд. 
Реч је, разуме се, и о __________ као и о сасвим 
новим карактерима, а не само о сложеним 
сликама.

1. симултаним 
2. биотичким 
3. субверзивним 
4. несинтетичким
5. синкретичким 

90. Другим речима, предпостављао је да је 
сама природа некад радила оно што ће доцније 
чинити људска машта. Али прави смисао ових 
__________ био је, наравно, много сложенији 
него што је то стари писац могао да докучи. 
Већ у суседном Египту, на исти начин сачињене 
су необичне комбинације животиња и човека, 
имале су сасвим друкчије функције но у 
Дворечју. Дакле, нити су асирски крилати генији 
у било чему могли бити слични богу Кнуму, нити 
египатски Анубис, и поред привидно истог рода, 
у било чему могао представљати далеког брата 
Гетеовог Рајнеке лисца.

1. утвара 
2. пиластера 
3. каријатида 
4. грдоба 
5. судбина 


