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МОДУЛ М4 – Архитектонско- урбанистички пројекат,  22 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
Студио - 16 ЕСПБ 

 
 

 
 

Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 - 2 ЕСПБ 
Семинар3 - 2 ЕСПБ 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектог задатка 
 
Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област јавних архитектонско-урбанистичких објеката и 
простора. Резулат рада је идејни архитектонско-урбанистички пројекат Спортско-пословног објекта - С.Д. 
Раднички,  на општини Врачар, у Београду. 
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и 
окружења. 
 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка, који има за циљ унапређење пројектантских вештина неопходних да се одговори захтевима 
инвеститора, корисника и законским регулативама. 
 
Локацијa je специфичнa и захтевнa у функционалном и морфолошком смислу.  Студирајући сложеност 
функционалне и морфолошке структуре, студент се оспособљава да креира архитектонска решења која 
задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне захтеве, уз примену савремених архитектонских 
приступа. Тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања простора 
које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија, како 
на нивоу истраживања, тако и на нивоу пројектовања и рализације. 
 
Паралелно са радом на пројекту  студент похађа три од пет понуђених семинара из области: 
 
Животна средина 
Становање 
Јавни објекти и простори 
Обнова и реконструкција 
Технологија и реализација 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и четвртком од 16 до 21h. 
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 у понедељак. 
 
Студијска правила 
Студио води наставник са сарадницима. 
Пројектни задатак у студију дефинише наставик. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара, које ће студенти похађати. 
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 наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Презентација студија је у четвртак 17. септембра од 14h. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. 
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План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М4 – Архитектонско - урбанистички пројекат 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
вежбе: уторком и четвртком од 16 -21h (14 недеља) 
семинари:  уторком од 14-16h и средом од 18 -22h 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
 јануар 2010.  
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
октобар 2009.  
децембар 2009.  
 
 
 
Назив пројектног задатка: 

Спортско-пословни објекат - С.Д. Раднички (спортска дворана за мале спортове: рукомет, кошарка, одбојка…),  
Ул. Војводе Шупљикца, општина Врачар, Београд  
Наставник: 

Доц. др Ђорђе Благојевић 

Сарадници у настави:    

Асс. Мр Александра Ненадовић 

Асс. Урош Весић 

Број кабинета: 346 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): петком од 10-12h 

Телефон:   3218728                                                                          Е-маил:  djblag@arh.bg.ac.yu 

 

Назив семинара 1:  Јавни објекти и простори 
Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2:  Технологија и реализација 
Руководилац семинара 2: 

 

Назив семинара 3:  Становање 

Руководилац семинара 3: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Ранг листа студената у студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. 
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Циљеви и приступ настави: 
  
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка, који има за циљ унапређење пројектантских вештина неопходних да се одговори захтевима 
инвеститора, корисника и законским регулативама. 
Студирајући сложеност функционалне и морфолошке структуре, студент се оспособљава да креира архитектонска 
решења која задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне захтеве, уз примену савремених 
архитектонских приступа. Тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и 
обликовања простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија, како 
на нивоу истраживања, тако и на нивоу пројектовања и рализације. 
 
Пројектни задатак: 

Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област јавних архитектонско-урбанистичких објеката и 
простора. Резулат рада је идејни архитектонско-урбанистички пројекат Спортско-пословног објекта - С.Д. 
Раднички,  на општини Врачар, у Београду. 
Наведени архитектонско-урбанистички пројекат има своју јасно препознатљиву истраживачку и апликативну 
компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. Приликом израде 
пројекта студенти ће истраживати проблематику пројектовања спортских дворана и пратећих функција, као и 
организовања компатибилних административних садржаја. 
 
Метод извођења наставе: 

Реализација постављеног задатка подразумева редослед и поступност по нивоима пројектантских послова од 
анализе проблема и формирања програма за простор, преко креирања решења, развоја, вредновања и разраде 
решења до његове презентације са образложењем и усмене одбране. Методологија пројектовања подразумева 
процес доношења одлука у корацима где се уочавају проблеми, постављају циљеви, спроводи анализа, синтеза и 
закључак о исходу пројекта, односно, цео задатак има три сегмента:  
- Почетни: аналитичко – програмски у трајању од четири недеље  
- Средишњи: синтезно – пројектантски у трајању од седам недеља 
- Завршни: критички – повратно аналитички у трајању од три недеље 
 
нед. Студио Доц. др Ђорђа Благојевића                                           

01 Уводна презентација програма, обилазак локације Анализе локације, примарни критеријуми, утицајни 
фактори 

02 Архитектонске анализе адекватних примера спортских 
и пословних објеката 

Архитектонске анализе спортских и пословних објеката, 
дискусија 

03 Анализе, пројектни програм Индивидуални пројектни програм - дефинисање 
основних циљева, дискусија 

04 Прелиминарни концепт - студија програмско 
просторних аспеката 

Рад на концепту урбанистичке поставке, елементи 
регулације, диспозиција садржаја 

05 Програмско-просторни концепт; рад на концепту Архитектонско-урбанистички концепт; рад на концепту 

06 Архитектонско-урбанистички концепт; рад на концепту Разрада усвојеног архитектонско-урбанистичког 
концепта 

07 1.Колоквијум: Архитектонско-урбанистички концепт; 
презентација кроз тражене графичке прилоге и модел 

Студија и разрада пројекта по свим нивоима на основу 
усвојеног архитектонско-урбанистичког концепта 

08 Разрада идејног решења до нивоа идејног пројекта са 
јасно дефинисаним програмским, технолошким и 
техничким карактеристикама елемената решења 

Разрада идејног решења кроз нивое и планове у 
задатој размери, склоп објекта. Провера кроз радни 
модел. 

09 Разрада идејног решења кроз нивое и планове у 
задатој размери, склоп објекта. Провера кроз радни 
модел. 

Разрада идејног решења кроз нивое и планове у 
задатој размери, склоп објекта. Провера кроз радни 
модел. 

10 Разрада идејног пројекта кроз нивое и планове у 
задатој размери, склоп објекта. Провера кроз радни 
модел. 

Разрада идејног пројекта кроз нивое и планове у 
задатој размери, склоп објекта. Провера кроз радни 
модел. 

11 Разрада идејног пројекта кроз нивое и планове у 
задатој размери, склоп објекта. Провера кроз радни 
модел. 

Разрада идејног пројекта кроз нивое и планове у 
задатој размери, склоп објекта. Провера кроз радни 
модел. 

12 Анализа пројекта, провера, корекције Анализа пројекта, провера, корекције 

13 Израда текстуалног образложења, анализе, дебата Финално усаглашавање решења, на основу закључака 
анализе, по свим нивоима 

14 2. Колоквијум: Уобличавање идејног пројекта – 
визуелна комуникација, графичка и моделска 
презентација 

Рад на презентацији пројекта 
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Обавезна литература: 

1. Спортски објекти, Слободан Илић, 
Едиција Арчиграм,Београд,1998. год. 

 
2. Административне зграде, Момчило Павловић, 
Архитектонски факултет, Београд 

Препоручена литература: 

1. Handbook of sports and recreational building design, vol.1 
     OUTDOOR  SPORTS, second edition, G. John / K. Campbell 
     Arhitectural  press, 1993. (r.2003.)  
 

2. Handbook of sports and recreational building design, vol.1 
     INDOOR  SPORTS, second edition, G. John / K. Campbell 
     Arhitectural  press, 1995. (r.2002.)  
 

3. SPORTING SPACES, a pictoral review of sporting facilites,  
     The images publishing group Pty Ltd 
     Melbourne, Australia, 1999.  
 

4. OFFICE BUILDINGS, McGraw-Hill Book Company, 1961. 

5. OFFICE SPACES, Volume 1, The Images Publishing Group, 2003. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 
Завршни испит се полаже усмено - одбраном елабората. 
 
Садржај елабората:  
 
  - ситуација са елементима ширег окружења - размера  1:1000 
  - ситуација са елементима ужег окружења (основа крова) - размера  1:500 
  - ситуација са елементима партерног решења (основа приземља) - размера  1:200 
 - све основе, карактеристични пресеци и изгледи - размера 1:200 
  - тродимензионални приказ усвојеног решења  
  - текстуално образложење рада 
 
Критеријуми оцењивања: 

Редовно присуство на вежбама и семинарима /могући оправдани изостанти морају бити пријављени наставнику/. 
Активно учешће у одвијању наставе. Поштовање задатог терминског плана уз благовремену реалзацију обавеза и 
задатака. Пројекат се вреднује према оствареном квалитету решења и подразумева вредновање концепта, 
разраде, графичке презентације, презентације кроз модел, писаних семинарских радова и усмене одбране рада. 
 
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 100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 35 
колоквијуми 5+5 усмена одбрана пројекта 5 
семинари 5+5+5 писмени елаборат 5 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


