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У доба дигиталне технологије која је део наше свакодневице, када
се електронском брзином, у бекству од
стварности, враћамо се већ помало заборављеном, здравом
начинуживота

У свету одавно, а све више и код нас, становање у зеленим
оазама или на обали реке постаје врло заступљено, па је и
предлог овогодишњег задатка у складу са таквим тенденцијама.

везаним за такав спецификум, биће
одраз истраживањауовомсеместру

рви корак у истраживању се заснива на одабиру локације за
становање за спортисте (одабир између понуђениих групни рад) и
одабир комплементарних садржаја који ће бити пратеће функциј
становања (отворени простори трим стазе, терени за различите
врсте спортских активности: кошарка, одбојка, тенис, бадминтон,
мали фудбал..., затворени простори фитнес центар, спа центар,
базен, тренажери...)

формирањ критеријума и параметара за
развој различитих типова становања са комплементарним
садржајима (становање и спорт). Критеријуми ће бити формирани
на основу истраживања кроз литературу и интервјуе са
потенцијалним корисницима, а резултат који буде добијен, ће бити
полазна основа за пројектовање стамбених објеката и јединица.
Кроз разраду ће бити формирани различити типови јединица кој

одговарати потенцијалним корисницима и слободном
тржишту.
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То ће бити предпоставка од које ће се кренути
у даљуразраду задатка.
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Становање за посебне кориснике (спортисте) са
комплементарним саджајима

Прва п

као и
предвиђеним гушћим типом становања, продукт ће сигурно бити
знатнодругачији.

Друга предложена локација носи свој печат близине реке,
потенцијале за ра вијање већих рекреативних зона, али и конфликт
са затеченимстањем.

редложена локација је већ позната студентима ове
генерације. На њој су већ вршили истраживања везана за
породично становање. Међутим, овога пута, после новостечених
знања, и са врло дефинисаном корисничком групом,

з
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Razdoblje prijelaza tisućljeća u arhitektonskome ćemo svijetu pamtiti
po iznimnomutjecaju računala na oblikovanje prostora i okoliša za ljudski
život. Digitalno generirana arhitektura nesumnjivo izgleda drugačije, za
razliku od klasičnog ortogonalnog oblikovanja, kompjuterske forme
najčešće imaju glatke i zaobljene površine čiji se predlošci mogu naći u
prirodi. Nekolicina je arhitekata iz predigitalne ere anticipirala oblike
današnjih uglačanih i podatnih zgrada, no izgradnja je, pa čak i
projektiranje takvih struktura, postalo mogućim tek nakon što su arhitekti
posegnuli za računalom i njegovim prednostima. Od razdoblja baroka
arhitekti su se pokušavali otarasiti kartezijanskoga rastera i
tradicionalnog poimanja ljepote i proporcije u arhitekturi. Iregularne
forme i kompleksniji oblici bili su u srazu s ortodoksnim kutijastim
građevinama Internacionalnoga stila te standardiziranim građevinskim
metodama.
Krešimir Rogina

ПЛАН РАДА У СТУДИЈУ
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На Архитектонском факултету дипломирао је 1976. године са
оценом 10 на дипломском раду.
Током студија је сарађивао на низу пројеката и конкурсних радова са бројним
реномираним наставницима Архитектонског факултета и био запослен у Бироу за
пројектовање “МОДУЛ“ НовиБеоград.
Године1974. примљен у чланствоУЛУПУДС-а са статусом слободног уметника

Од октобра 1976 године, запослен је на Архитектонском факултету Универзитета у
Београду, а од 1978. до 1980 године је ангажован на Архитектонско-грађевинском
факултету уПриштини
Године 1989. је изабран за доцента на предмету “АРХИТЕКТУРА УНУТРАШЊЕГ
ПРОСТОРА (ЕНТЕРИЈЕР)“. Од 1990. године, као доцент ради у Студију на предметима
“СИНТЕЗНИПРОЈЕКАТ1-3“.
Године 1994, поново изабран у звање доцента на предметима “СИНТЕЗНИПРОЈЕКАТ 1-
3“ и ПРОЈЕКТОВАЊЕ3“.
У јуну 1997. године изабран у звање ванредног професора на предметима “СИНТЕЗНИ
ПРОЈЕКАТ1-3“ и “ПРОЈЕКТОВАЊЕ3“.
Године 2003. је изабран у звање редовног професора на предметима “СИНТЕЗНИ
ПРОЈЕКАТ1-3“ и “ПРОЈЕКТОВАЊЕ3“на којима је доданас радио.

У професионалној пракси урадио је преко 60 пројеката из области архитектуре и
урбанизма, 39 пројеката из области ентеријера и око 20 из области графичког дизајна.
Учествовао је у преко 30 архитектонско-урбанистичких конкурса у земљиииностранству.

Добитник је седам првих награда, осам других и осам осталих награда и откупа на
анонимнимархитектонским конкурсима.
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ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

НАГРАДЕ
Добитник је БОРБИНЕНАГРАДЕзанајбољеархитектонско остварење1995. одине.

Учествовао је у две самосталне и неколико колективних изложби, као и на Октобарском
салону УЛУПУДС-а и Салону архитектуре. Излагач је на Венецијанском Бијеналу
архитектуре 2002. године у оквиру Југословенске изложбе

г

ИЗЛОЖБЕ

КЊИГЕ И ПУБЛИКАЦИЈЕ

Објавио је монографију под називом “ПОТЕЗИ АРХИТЕКТЕ НА ПОТЕЗУ СЛАВИЈА-
КАЛЕМЕГДАН“ 2002. године и практикум под називом “ЗАПИСИ О АРХИТЕКТУРИ“ 1997.
одине.
Објављивао писанеи стручне и научне радове у часописимаинамеђународнимскуповима.
Г

1.АРХИТЕКТОНСКОУРБАНИСТИЧКОРЕШЕЊЕОБЈЕКАТАНАТЕРАЗИЈСКОЈТЕРАСИ.

А ЕБЕНЗИНСКЕПУМПЕ”ЕУРОПЕН”.

А ЕЦВЕТНОГТРГА.

А ЕПОСЛОВНОГОБЈЕКТА .

А ЕЗГРАДЕГИМНАЗИЈЕ

А ЕПОСЛОВНОТРЖНОГЦЕНТРА.

А ЕБЛОКА20.

А ЕЗГРАДЕСКУШТИНЕОПШТИНЕСУРЧИН.

АУТОРИ: АРХ. С. РАЈОВИЋ, АРХ З. НИКЕЗИЋ. . БЕОГРАД, ЈУГОСЛАВИЈА. 1991.ГОДИНА

АУТОР: АРХ. С. РАЈОВИЋ. . НОВИ БЕОГРАД, ЈУГОСЛАВИЈА. 2000. ГОДИНА

АУТОРИ: АРХ. С. РАЈОВИЋ, АРХ. А. ВИДЕНОВИЋ, АРХ. В. МИЛИЋ. БЕОГРАД, ЈУГОСЛАВИЈА. 2000. ГОДИНА.

АУТОР: АРХ. С. РАЈОВИЋ. НОВИ САД, ЈУГОСЛАВИЈА. 2001. ГОДИНА

АУТОР: АРХ. С. РАЈОВИЋ. КРАЉЕВО, ЈУГОСЛАВИЈА. 2002. ГОДИНА.

АУТОРИ: АРХ. С. РАЈОВИЋ, АРХ. А. ВИДЕНОВИЋ. БАЊА ЛУКА, РЕПУБЛИКА СРПСКА. 2002. ГОДИНА.

АУТОРИ: АРХ. С. РАЈОВИЋ, АРХ. А. ВИДЕНОВИЋ БЕОГРАД. СЦГ. 2004. ГОДИНА.

АУТОРИ: АРХ. С. РАЈОВИЋ, АРХ. А. ВИДЕНОВИЋ.БЕЗ НАГРАДЕ. БЕОГРАД. СЦГ. 2006. ГОДИНА.

ПРВА НАГРАДА

ДРУГА НАГРАДА

СПЕЦИЈАЛНА НАГРАДА ВАН УСЛОВА КОНКУРСА.
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Редовни професор Слободан Рајовић

1945, Велико Градиште, Србија
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Школске 1988/89. године уписао Архитектонски факултет у Београду, а дипломирао 1996. године
са просечном оценом 8.13 у току студирања и оценом 10 на дипломском раду, са темом
''Пословни објекат у Таковској улици '', ментор проф. Милан Ракочевић.

Од 1993. о 1996. године ради као демонстратор на Катедри за архитектонско и урбанистичко
пројектовaње на предметима Синтезни пројекат 1, 2 и 3 у студију проф. др. Милана Ракочевића. Од
1996. до 1998. године je запослен на Архитектонском факултету у Београду на Катедри за
архитектонско и урбанистичко пројектовaње као лице обдарено за научно-истраживачки рад на
предметимаСинтезни пројекат 1, 2 и 3 у студију проф. др.МиланаРакочевића.

Школске 1996/97. године уписао je и одслушао магистарске студије Архитектонска организација
простора, посебан смерСТАНОВАЊЕ.

Школске 1998/99. године уписује последипломски курс: Архитектонско урбанистичко пројектовање
на Архитектонском факултету у Београду, ментор проф. арх. Слободан Рајовић, који је у целости
одслушао и положио све испите са просечном оценом 10. Тренутно je у фази припреме магистарске
тезе.Положио стручни испит 1999. године.

Од 1998. године запослен на Архитектонском факултету у Београду, на Катедри за архитектонско и
урбанистичко пројектовање, у звању асистента приправника на предметимаСинтезни пројекат 1, 2 и
3 у студију проф. Слободана Рајовића, и Пројектовање 3, а школске 2002 . године
учествује у извођењу наставе на изборној групи предмета Ентеријер на Катедри за архитектонско и
урбанистичко пројектовање.

на предметимаСинтезни пројекат 1, 2 и 3 у
студију проф.СлободанаРајовића, иПројектовање3

Паралелно са педагошкимрадом, бави се пројектовањемупракси
утор је

Члан јеСАС,ДАБ иИКС.

Учес је колективних изложби злагач на Венецијанском Бијеналу архитектуре
2002. године у оквиру Југословенске изложбе

Д

од до 2006

Од2004. Године у звању самосталног стручног сарадника

.
А 5 урбанистичко - архитекронских пројеката и студија, преко 50 архитектонских пројеката
(реализовано и у реализацији 20), преко 80 ентеријера јавних простора (реализовано 50), преко 25
пројеката ентеријера пословних простора (реализовано преко 15), преко 20 пројеката ентеријера
стамбених простора (реализовано преко 15).
Учествовао је на 22 архитектонско-урбанистичка конкурса, где је освојио 5 првих, 2 друге, 2 треће
наградеи2откупа.
Поред архитектонског, бави се и пројектовањем сајамских изложбених простора, од којих је
реализовао преко 60 идизајном урбаногмобилијара где имапреко 10 реализација.

ник више . Један је од и а
.

ПРОФЕСИОНАЛНА ПРАКСА

ИЗЛОЖБЕ

РАД У НАСТАВИ

1997 год. чествује у припрем и обрад књиге Синтезних пројеката 1,2 и 3, Катедре за архитектонско и
урбанистичко пројектовање за школску 1997/98 годину, уз координацију доц. Д. Стаменовића. г д
Учествије у истраживањ могућности надоградње Београдских равних кровова, сарадња
Архитектонског факултета са Заводом за урбанизам града Београда, уз координацију проф. Р.
Каролића. 1997 год арадња на изради уџбеника ''Индустријски објекти”, аутора проф. Др. Милана
Ракочевића. 1997 од арад а на изради практикума ''Записи о архитектури”, аутора проф.Слободана
Рајовића. 2002 год. припрема израда програма и уводно предавање за предметСинтезни пројекат 3 са
темом ''Југословенски павиљон на светској изложби 2005, Јапан”, за летњи семестар школске
2001/2002 године уз координацију проф.С.Рогана.

год. предавање са темом ''Подови у ентеријеру'' на предмету ПРОЈЕКТОВАЊЕ (у оквиру дела
предавања из ЕНТЕРИЈЕРА год. предавања са темом ''Подови у ентеријеру'' и ''Плафони
у ентеријеру'' на предмету ПРОЈЕКТОВАЊЕ (у оквиру дела предавања из ЕНТЕРИЈЕРА год.
припрема израда програма и уводно предавање за предмет СИНТЕЗНИ ПРОЈЕКАТ 1, са темом ''
Породично становање на Топчидеру'', за летњи семестар школске 2004/2005 године са проф. Зораном
Лазовићемуз координацију проф.СлободанаРајовића. 2006 од остујуће предавање на
ИГ 11, предмет Ентеријер 2 са темом ''Пројекат, типски пројекат и каталошки пројекат ентеријера
сличности, разлике и примена у пракси''
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АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
КАТЕДРА ЗА АРХИТЕКТОНСКО И УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ
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