
 1

 
МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
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. 
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 уторак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
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 према 
терминском плану. 
Презентација студија и пријављивање студената према терминском плану. 
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. 
Коначни спискови студената објављују се према терминском плану. 
 
 
 
*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, 2009/10 
 
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): 
 
Према терминском плану 
 
Термини одржавања колоквијума: 
04. новембар 2009. у 16 сати 
16. децембар 2009. у 16 сати 
 
 
 
Назив пројектног задатка:  
 
КУЛТУРНИ ЦЕНТАР НОВОГ БЕОГРАДА 

Наставник: 

Радомир Стопић, доцент 

Сарадник у настави:   

Арх. Милена Делевић, студент докторских студија 

 

Број кабинета: 238 

 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): по договору 

 

Телефон:   011 321 87 38                                                                                        Е-маил: radomirstopic@yahoo.com 

 

Назив семинара 1: Паркови културе  

Руководилац семинара 1:   Радомир Стопић, доцент 

Назив семинара 2:  Атријумске просторне организације 

Руководилац семинара 2: Радомир Стопић , доцент 

 

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. 
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Циљеви: 
 
Студенти раде на пројектантском задатку који је настао из актуелне проблематике трансформације и развоја јавног градског 
простора. Основни циљ наставе у трећем семестру Дипломских академских студија је стицање неопходних знања и вештина за 
рад на сложеном пројектантском задатку. Рад у студију ће бити усмерен према мултидисциплинарном истраживању 
пројектантског проблема. Истраживање на пројектном задатку у току семестра има за циљ развијање критичког односа према 
условима пројектантског рада 
 
 
Пројектни задатак:  
.  
Специфичност рада на овом пројектном задатку је истраживање савремених потреба у планирању и пројектовању  објеката 
културе; нових  Културних центара  и Паркова културе на територији Новог Београда. Задатак је базиран на реалним 
програмским потребама грађана Новог Београда, и предмет је истраживања у контексту шире проблематике развоја и 
редефиниције простора намењених култури савременог града Локација предвиђена за израду пројектног задатка омеђена је 
улицама Михајла Пупина, Николе Тесле, Палатом Владе Србије и улицом Ушће.Прецизније одредиште локације је место 
подигнуте плоче изнад подрума некадашње зграде Музеја Револуције, према конкурсном пројекту Загребачког  архитекте 
Вјенцеслава Рихтера.Наведена локација је предлог Студија, а остаје студентима могућност избора и осталих погодних локација 
на територији Н.Београда.  Основне тематске области архитектуре и урбанизма које обухвата пројектни задатак су: просторно-
планерска реалност, функционалност, високи ликовни квалитети, технолошки стандарди, конструкција и материјализација 
архитектонског објекта,као и уређење припадајућег Парка. Наведене тематске области ће се у оквиру задатка изучавати кроз три 
фазе рада: истраживање и анализе, урбанистичко и архитектонско пројектовање, презентација пројекта. 
 

 
Метод извођења наставе: 
 
Настава се одвија у студију, кроз рад на појединачним пројектима и рад у форуму (предавања, дискусије, презентације, јавне 
одбране). Истраживачки део задатка ће бити организован у групама, а рад на пројекту ће бити индивидуалан. Поред рада у 
студију, обавезно је похађање два семинара, који су везани за радни наслов Семестралне теме - ВЕШТАЧКА ПРИРОДНОСТ: 
- семинар 1: Паркови културе 
- семинар 2: Атријумске просторне организације 
 
 

 

нед Студио Семинар 1 : Паркови културе 
Семинар 2 :Атријумске просторне 

организације 

01 

16.09. 

18.09. 

 
Презентација студијског 
Програма , обилазак и 

фотографисање локације 
 
 

Прикупљање 
података из 
литературе 

Индивидуално 
истраживање 
примера на 
сајтовима 

Прикупљање 
података из 
литературе 

Индивидуално 
истраживање 
примера  на 
сајтовима 

02 

23.09. 

25.09. 

Студија и локације и 
прикупљање документације 

из литературе.Израда макете-
подлоге  шире ситуације и 

анализа програмских 
елемената 

Срећивање 
Прикупљене 
документације 

Класификација 
прикупљене 
документације 

Срећивање 
Прикупљене 
документације 

Класификација 
прикупљене 
документације 

03 

30.09. 

02.10. 

Студија Програмских 
елемената и моделско 
испитивање  просторних 

односа 

Уводно предавање 
Архитектура 
Паркова 

Арх. Р.Стопић, 
доцент 

Уводно предавање 
О атријумским 

зградама 

Арх. Р.Стопић, 
доцент 

04 

07.10. 

09.10. 

Дискусија о Пројектним 
задацима, усвајање и 
прелиминарна поставка 

Урбанистичко архитектонског 
концепта са моделском 

провером 

Дискусија о 
прикупљеној 
документацији 

Форум Студија 
Дискусија о 
прикупљеној 
документацији 

Форум Студија 

05 

14.10. 

16.10. 

Разрада урбанистичко 
архитектонског концепта и 

анализе добијених варијанти 
Корак ка избору главне Идеје 

Предавање: 
Усмеравање 
кандидата 

Арх.Р.Стопић 
 

Предавање: 
Усмеравање 
кандидата 

Арх.Р.Стопић 
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06 

21.10. 

23.10. 

Разрада урбанистичко 
архитектонског решења 
Цртежи у размери 1:500и 

1:200 
Са радном макетом  или 3Д 

моделом 

Прелиминарни 
избор Теме и 

поставка основних 
Теза 

Кроз интензивне 
консултације са 
наставницима 

Прелиминарни 
избор Теме и 

поставка основних 
Теза 

Кроз интензивне 
консултације са 
наставницима 

07 

28.10. 

30.10. 

Даља разрада идејног 
урбанистичко архитектонског 

решења 

Дискусија о 
темама и тезама 

Дебатни форум 
Студија 

Дискусија о 
темама и тезама 

Дебатни форум 
Студија 

08 

06.11. 

08.11. 

Разрада идејног решења и 
коректура после колоквијума 

 

09 

11.11. 

13.11. 

Поставка Идејног Пројекта са 
моделским проверама 
просторних односа 

10 

18.11. 

20.11. 

Разрада Идејног Пројекта у 
размери 1:200, са детаљном 

разрадом функције 

11 

25.11. 

27.11. 

Разрада Идејног Пројекта 
Конструкције и координација 
Архитектуре и конструкције 

12 

02.12. 

04.12. 

Разрада Идејног Пројекта – 
Материјализација 

13 

09.12. 

11.12. 

Сценарио графичке 
презентације пројекта са 
координацијом прилога – 
Основе, фасаде, пресеци, 

модел-макета 

14 

16.12. 

18.12. 

Колоквијум 
 

Презентација Идејног 
Пројекта 

Курикулуми за семинарске радове ће бити постављени на сајт Факултета до 

30.09.2009. 

 

 

Садржај елабората:  
 
* шира урбанистичка ситуација    Р 1:2500 / Р 1:5000 
* ужа урбанистичка ситуација    Р 1:1000 
* идејно урбанистичко решење   Р 1:500 
* архитектонско-урбанистички пројект   Р 1:200 / Р 1:100 
* материјализација архитектонског пројекта и крактеристични архитектонски детаљи 
* физички модели урбанистичког и архитектонског решења у одговарајућим размерама 
* визуелизација пројекта  
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Критеријуми оцењивања: 
Рад студента ће бити вреднован континуално током семестра (редовне презентације пројекта на вежбама и колоквијумима) и на 
завршном испиту. Основни критеријуми оцењивања су пројектантска инвентивност, квалитет пројектованог простора, квалитет 
архитектонске презентације и комуникације. 
 

 
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 са 30 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току семестра 5 пројекат 70 
колоквијуми 2 x 10 = 20 усмена одбрана пројекта 5 
семинари  писмени елаборат  
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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