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МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 

 

 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област мултифункционалних и флексибилних 
архитектонских објеката и простора. 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се 
оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: средом и петком од 14 до 22 сата (oдносно према новом 
распореду). 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 

Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка пре почетка 
семестра. 
Презентација студија је у среду 17. септембра.  
Пријављивање студената је у наредна два дана . 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4 и модула М5. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу . 
Потом се објављују коначни спискови студената.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
 
Назив предмета:  
 

МОДУЛ М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

29. јануар 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

01. новембар 2007. у 16 сати 
19. децембар 2007. у 16 сати 
 

 
 

Назив пројектног задатка: 

Мултифункционални и флексибилни простори и објекти  

Архитектонсака метаморфоза градског ткива 

Потез Славија - Цветни трг 

Наставник: 

Србољуб Роган 

Сарадник у настави:   

Ксенија Стевановић                                                          

Број кабинета: 344а 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): четвртак 14-16 

Телефон: у кабинету  3218 723                                                                 Е-маил: rogan@sezampro.yu 

 

Назив семинара 1: Архитектонски узори и њихови утицаји  

Руководилац семинара 1: Србољуб Роган 

 

Назив семинара 2: Мултифункција и флексибилност 

Руководилац семинара 2: Србољуб Роган 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку. 
 

Нема посебних критеријума 

 

Циљеви и приступ настави: 
  

Циљ наставе је стицање и развијање архитектонгок искуства на комплексним урбо-
архитектонским проблемима.  
 
Приступ настави је у активирању претходних знања и њихова апликација у новим 
проблемским околностима; развијање теме посредством асоцијација, аналогија и 
идентификације; трагање за узором и критеријумима; интуитивни приступ проблему; 
изоштравање критеријума и развијање креативног сензабилитета. 
 
Пројектни задатак: 

 
Програм за урбанистичко архитектонско    
решење подручја Трга Славија и контретних блокова  
 
Контекст  
Временом је настала изразита противречност између постојећег стања изграђености Славије, 
њеног врло великог потенцијала и нереализовања парцијалних решења за Славију из 
предходних деценија, са једне стране и непосредних реалних инвестиција на и око Славије 
као изузетног пункта у структури Београда. 
 
У току израде Генералног плана Београда 2021, анализирани су и назначени важнији 
београдски простори у којима се препознају његов лик, дух и идентитет и који из тих разлога  
захтевају посебан третман. То су, махом велике локације које заузимају маркантне положаје у 
његовој укупној структури. Овакви простори, којима припада и "Славија"  траже специфичне 
методе и програме: посебна урбанистичка решења, јавне стручне провере,  урбанистичке и 
архитектонске конкурсе, различите студије и  истраживања, уз ангажовање појединаца или 
тимова који би на најквалитетнији начин креирали одговоре на поједине београдске 
урбанистичке или урбанистичко архитектонске теме. 
Циљеви  
Основни циљ задатка јесте добијање што квалитетнијих, атрактивних и остварљивих идеја за 
интегралну урбанистичку регулацију и архитектонско обликовање два блока високог 
потенцијала и посебног и престижног идентитета у укупној структури Београда између улица 
Његошеве, Светозара Марковића, Краља Милутина, Краља Милана и банке у Немањиној 
улици.  
У том смислу од учесника се очекује да у својим решењима испитају и дају своје виђење 
одговарајућих садржаја, урбанистичке композиције и обликовања фасаде. 

 
Задатак 

 Програмски елементи: планирати нове садржаје, сагласно атрактивности и 
значају централне зоне, приказати оквирне  капацитете – кроз урбанистичке 
показатеље (спратност, индекс изграђености, степен заузетости, БРГП, 
решење паркирања); приказати потребне интервенције – предлог  
реконструкције у блоковима; 

 Морфолошки елементи: волуметрија блокова, хоризонтална и вертикална 
регулација блокова; 
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 Јавни простори различитог типа и карактеристика. 

 Kомпозициону разраду блокова  
 Обликовно  решење надземног и подземног простора  
 Основне карактеристике архитектуре 
 

Критеријуми  
Квалитет, идентитет и целовитост решења јавног простора 
Економска одрживост понуђене концепције 
Атрактивност садржаја и амбијената 

Јасноћа и комуникативност укупне презентације рада. 
 
 

Метод извођења наставе: 

Настава (предавања и вежбе) се одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада 
као што су предавања, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и 
групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд. 
 

 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 уводно предавање 
програм и методи рада у студију  

   

02 студија локације    

03 презентација студија локације и 
студија програма 

   

04 формулисање програма    

05 концепт просторне интервенције  
 

   

06 концепт идејног архитектонског 
решења 

   

07 1. Колоквијум:    

08 идејни пројекат - поставка    

09 идејни пројекат - разрада    

10 идејни пројекат - разрада    

11 идејни пројекат - разрада    

12 идејни пројекат - разрада    

13 презентација пројекта    

14 2. Колоквијум:    

 

 

Литература: 

 
01. ИСТОРИЈА БРОГРАДА, Просвета, 1974 

   
02. ЕСТЕТИКА АРХИТЕКТУРЕ АКАДЕМИЗМА, Грађевинска књига, 2005 

  Александар Кадијевић 
 
03. СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА БЕОГРАДА У 19. И ПОЧЕТКОМ 20. ВЕКА, Архитектонског факултета 
универзитета у Београду,Орион арт, 2006 
  Мирјана Ротер Благојевић 
 
04. ПРОСТОР, ВРЕМЕ, АРХИТЕКТУРА, Грађевинска књига, 2002 

  С. Гидеон 
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05. ГРАДОВИ, Грађевинска књига, 1974 

  Лоренс Халприн 
 
06. ГРАДСКИ ПРОСТОР, Грађевинска књига, 1991 

  Роб Кријер 
 
07. УРБАНЕ ФОРМЕ, Грађевинска књига, 1989 

  Ј. Castex, J-Ch. Depaule, Ph. Panerai 
 
08. АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ, Грађевинска књига, 1988 

  Брент Бролин 
 
09. ЦЕНТРАЛНЕ УРБАНЕ ФУНКЦИЈЕ, ЦЕНТРИ,  
Архитектонског факултета универзитета у Београду , УрбанОлогија, 1997 
  Петар Бадовинац 
 
10. ГРАД У ИСТОРИЈИ ЕВРОПЕ, Клио, 2004, 

  Леонардо Беневоло 
 
11. УРБАНИЗАМ, Грађевинска књига, 1957 

Део осми, Градски и друштвени центри 
  Бранко Максимовић 
 
12. ЕГЗИСТЕНЦИЈА ПРОСТОР АРХИТЕКТУРА, Грађевинска књига, 2006 

  Кристијан Норберг- Шулц 
 
13. ОБНОВА ГРАДОВА У НОВОМ МИЛЕНИЈУМУ, Classic map studio, 2003 

  др Ева Ваништа Лазаревић 
 
14. КУЛТУРОЛОГИЈА, Завод за уџбенике, 2006 

  Сретен Петровић 
 
15. КУЛТУРА, Завод за уџбенике, 2006 

  Зоран Аврамовић 
 
16. ЕНЦИКЛОПЕДИЈА АРХИТЕКТУРЕ, 2004 

  Слободан Малдини 
 
17. ЕВРОПСКЕ КОНВЕНЦИЈЕ и препоруке у области културног наслеђа, Еxpedito, 2005 

 
18. АРХИТЕКТОНСКА ФОРМА И МУЛТИ-ФУНКЦИЈА, Задужбина Андрејевић, 2004 

  Мр Владимир Миленковић 
 
Напомена: Овим списком литературе чини се само подстицај на осталу литературу која осветљава задату тему 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже предајом ИДЕЈНОГ АРХИТЕКТОНСКОГ ПРОЈЕКТА и ОДБРАНОМ 
ЕЛАБОРАТА 
 
Обавезни графички прилози:  
 
СИТУАЦИЈА                                          1:1000  
СИТУАЦИЈА, ОСНОВЕ ПРИЗЕМЉА   1:500 
ОСНОВЕ                                                  1:200 
ПРЕСЕЦИ                                                1:200 
ИЗГЛЕДИ                                                 1:200  
ПРОСТОРНИ МОДЕЛ – МАКЕТA 
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Критеријуми оцењивања: 

Критеријуми проистичу из аспирација пројектног програма и задатка 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања и вежби 30 пројекат 25 
колоквијуми 20 (10+10) усмена одбрана пројекта 5 
семинари 20 (10+10)   

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


