
 

 

МОДУЛ М6 – Студио – Усмерење  А 18ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2010 године у 12 сати.   

 
 

 

УПУСТВО 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком 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 
понедељак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
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. 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 у 
понедељак 1. септембра 2010 године у 12 сати. Презентација студија је у седу 15. Септембра 2010 године, 

Пријављивање студената је у четвртак 16. септембра. Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно 
са понуђеним семинарима. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената.  
 
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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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МОДУЛ М6 – Студио – Усмерење А 18ЕСПБ 

3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 

АРХИТЕКТУРА У ПОКРЕТУ 
ОСЕ КУЛТУРЕ – СТАНИЦЕ КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА 

Потез Бетон хала - Улица Краља Петра – Дубровачка улица – Дорћол марина 
 

Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 

Према распореду за јесењи семестар 2010/11 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 
Термини одржавања колоквијума: 

7. и 14.  недеља 
 

 

Наставник: 

проф. Василије Милуновић 

Сарадници у настави:   

асс. Верица Међо, демонстратор Невена Митровић 

Број кабинета:   252 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

по договору, у зависности од осталих факултетских обавеза студената   

Телефон:      011 32 18 752                                                     Е-маил:      milunovic.studio@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

Посебни критеријуми за пријем студената:  / 

 

 



 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Структура задатка и рада у студију предпоставља тимски рад и има за циљ стицање неопходних знања и 
вештина за рад на сложеном пројектантском задатку. Кроз тематске области алализе односа између јавних 
архитектонских објеката и јавних градских простора рад се базира на истраживању актуелне проблематике 
трансформације и развоја Београдског приобаља и нових начина повезивања обала Саве и Дунава које 
подразумевају активацију простора Старог града. Студенти ће се бавити испитивањем карактера, 
потенцијала и капацитета јавног градског простора, као и истраживањем различитих концептуалних модела 
његове редефиниције и трансформације. 
Основни циљ наставе је да се архитектонско пројектовање сагледа у ширем контексту проблематике 
савремене метрополе, где се питање размере (scale) поставља као основно питање. Тематско тежиште 
представља бављење градом и градским простором, потезима и пунктовима кроз пројектантски поступак  у 
циљу истраживања односа архитектонског пројектовања и савремене културе.  Између осталог, пројектни 
задатак на којем се ради у току семестра ће бити основа за развијање критичког односа према условима 
пројектантског рада, као и за развој вештина посматрања и анализе простора, визуелизације идеја и методе 
комуникације. 
Задатак подразумева оспособљававање за тимски и индивидуални рад, уз примену савремених 
архитектонских приступа, концепата и принципа, где се акценат ставља на истраживање кроз физичке 
моделе и израду макета. 

 
Садржај наставе: 

Пројектни задатак проблематизује актуелне трансформације и развоје савремених градских простора 
намењених култури и интерполације таквих просторних целина у савремену градску матрицу. Тема пројекта 
је трансформација потеза Улице Краља Петра са околним градским блоковима. Истраживање на задатку 
подразумева анализу затечених програмских садржаја, уочавање потенцијала за трансформацију у активни 
градски потез јавног карактера са садржајима  културе. 
Предвиђена локација за реализацију задатка налази се у централној зони Београда и дефинисана је трасом 
Улице Краља Петра. Локација, са исходиштима на двема рекама, представља тему за разматрање новог 
начина повезивања градских приобаља Саве и Дунава, тему новог сусрета двеју река. Простор за 
интервенцију означен је низом атрактивних градских простора: реком Савом, Бетон халом, Савским 
пристаништем и зградом Старе Капетаније, затим падином Косанчићевог венца са објектима Патријаршије и 
Саборне цркве, сегмент раскрснице са Кнез Михаиловом и позицијом Рајићеве улице, део улице који пролази 
кроз Дорћол до раскршћа са Улицом Цара Душана, наставак кроз Дубровачку улицу до Дунавске улице, са 
исходиштем на позицији старе Дорћолске марине и електране и Дунавом. 
Задатак подразумева да студенти, кроз тимски рад у првом делу задатка, истраже градски потез са свим 
могућностма за трансформацију и дају предлоге за формирање новог карактера простора кроз различите 
просторне секвенце саме трасе. Предложена полазишта су интерполација новог садржаја у постојећу градску 
мрежу објеката културе – идентификација дистрикта културе, увођење комплементарних намена, стварање 
просторног идентитета и дефинисање односа са окружењем, анализа перцепције садржаја кроз кретање и 
динамика пешачких траса. 
Избором аспекта и теме истраживања (историјски, културолошки, феноменолошки, социолошки...) и кроз 
предлог трансформације целокупне зоне, студент успоставља неопходне тематске релације и поставља 
оквир за рад на индивидуалном делу задатка.  
Самостални рад студента подразумева пројектовање објекта или система мањих обеката намењених 
садржајима културе. Овај део задатка у програмском и просторном смислу подразумева разраду теме 
постављене у првом делу задатка, изабрани сегмент за разраду.  

 



 

 

Метод извођења наставе:  

Задаци и рад у студију одвијаће се кроз комбинацију предавања, дискусија, студије случаја и јавних одбрана. 
Почетна фаза рада, истраживање и анализе одвијаће се у организованим групама,  док је рад на 
пројктантском делу задатка индивидуалан.  
Реализација постављеног задатка подразумева редослед и поступност по нивоима пројектантских послова од 
анализе проблема и пројектног програма, преко креирања решења, развоја, вредновања и разраде решења 
до његове презентације са образложењем и усменом одбраном. Методологија пројектовања подразумева 
процес доношења одлука у корацима где се уочавају проблеми, постављају циљеви, спроводи анализа, 
синтеза и закључак о исходу пројекта. 
Рад у студију биће усмерен на израду одговарајућих варијантних модела – макета у различитим размерама 
за различите секвенце задатка, као пројектантског метода за проверу конципираних решења. 
На основу програмског задатка и у оквиру изабраног аспекта пројекат ће се радити кроз две фазе: прва 
подразумева истраживање и анализе, урбанистичко и програмско решење шире зоне обухвата локације, док 
се друга фаза бави архитектектонским пројектовањем и презентацијом решења за изабрани сегмент. 
 

 

Термински план извођења наставе 

нед Наслови јединица Опис тематских јединица 

01 Уводна презентација програма 
- Припрема за рад на анализама, аспектни проблеми, обилазак локације 
- Дефинисање група и задатака, израда талон макете 

02 Просторне анализе 
 

- Прикупљање, селекција и класификација информација о предметној 

локацији, израда талон макете  
- Презентација, изарада модела, студије просторних односа  

 

03 Програмске анализе 
 

- Студије програмских потенцијала предметне локације  
- Презентација и анализа референтних примера 

 

04 
Дискусија проблемског аспекта 
задатка 

 

- Предлози варијантних решења, израда модела варијантних решења 
- Формулација пројектног програма, поставка архитектонско урбанистичког 

концепта 

 

05 Рад на концепту архитектонско - 

урбанистичке поставке 

- Испитивање концепта кроз израду физичких модела и просторних 

симулација  

- Израда макета варијантних решења 

06 Рад на концепту архитектонско - 
урбанистичке поставке 

- Презентација архитектонско - урбанистичке поставке 
- Поставка идејног решења;  презентација кроз просторни модел  

07 

1.Колоквијум;  

Презентација архитектонско - 
урбанистичке поставке и предлог 

идејног решења 
 

- Дискусија, коментари сугестије  

- Корекција и дорада  

08 Разарада идејног решења  
 

- Провера идејног решења кроз израду физичких модела и просторних 

симулација  
- Поставка архитектонско-програмског склопа објекта 

 

09 Поставка идејног пројекта  
 

- Дефинисање коначног програма  
- Презентација са дискусијом и саопштењем 

 

10 
Консултације и дебата на нивоу 
поставке решења – функционално-

програмска организација 

- Разрада идејног пројекта - функција  
- Дефинисање даљих  праваца рада са апострофирањем  специфичности 

појединачно сваког решења као  тежишта даљег развоја пројекта 

11 
Разрада идејног пројекта – 
конструкција, волуметријске и 

пропорцијске анализе 

- Испитивање и провера кроз израду физичких модела и графичких прилога 

12 
Разрада идејног пројекта - 
материјализација  

 

- Испитивање и провера кроз израду физичких модела и графичких приказа  

13 
2. Колоквијум:   

Истраживање технике и различитих 
медија презентације пројекта 

- Уобличавање идејног пројекта – визуелна комуникација, графичка и 
моделска презентација 

14 

Презентација  

поставке идејног пројекта, дискусија, 
коментари сугестије  

 

- Финализација пројекта 



 

 

Обавезна литература:  

S. Jovičić i H. Mikić, Kreativne industrije u Srbiji, British Council, Beograd, 2006.  
Светлана Јовичић, Међународни оквири за развој креативних индустрија (чланак sci)  

Džon Hartli, Kreativne industrije, Clio, Beograd, 2007. 
 

Creative Nation, The Department of Communications, Information Technology and the Arts, Canberra, 1994, 
http://www.nla.gov.au/creative. nation/contents.html 

Creative Industries Mapping Document, Department for Culture, Media and Sport, London, 1998. 
http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_1998/Creative_Industries_Mapping_Document_1998.htm 

 

Препоручена литература: 

Richard Caves, Creative Industries, Harvard University Press, Cambridge, 2000 

David Hesmondhalgh, The Cultural Industries, SAGE Publications, London, 2002 
 

Justin O’Connor, The Definition of „Cultural Industries”, 
http://myweb.ncku.edu.tw/~p2692110/cul_survey.files/article/O’connor%20J..pdf  

Creative industries mapping document 1998, 2001, DCMS, London, http://www.culture.gov.uk 
Convention on the protection and promotion of the diversity of cultural expressions, 2005, http://www.unesco.org  

European Parliament Resolution on Cultural Industries, European Parliament, 2003, 
http://www.encatc.org/downloads/Report_Cultural_Industries.pdf  

 

+   Препорука литературе индивидуално сваком студенту у складу са концептом личног пројектног програма и 
специфичностима изабране теме 

 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Пројекат: 

Завршни испит се полаже усмено - одбраном елабората. 
 

Садржај елабората 
Урбанистичко-архитектонски склоп - решење целине 

од нивоа скица, планова у одређеним размерама – основе, пресеци и изгледи са  
разрешеним и дефинисаним приказом свих потребних елемената обејеката, саобраћаја, слободних површина итд.  

модел  
Објекат – архитектонски склоп  

сви потребни графички прилози : основе, пресеци, изгледи  

модел:    први ниво – радни модел  
други ниво – модел усвојеног решења  

Саопштење 
 

Критеријуми оцењивања: 

Редовно присуство на вежбама /могући оправдани изостанци морају бити пријављени наставнику/. 

Активно учешће у одвијању наставе. 
Поштовање задатог терминског плана уз благовремену реалзацију обавеза и задатака.  

Вредновање пројекта  
Пројекат се вреднује према оствареном квалитету решења и подразумева  вредновање концепта, разраде, графичке 

презентације, презентације кроз модел (макете), писаног саопштења 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 0-40 пројекат 0-30 

колоквијуми /0-10/+/0-10/ усмена одбрана пројекта 0-10 

 

http://www.nla.gov.au/creative.%20nation/contents.html
http://www.culture.gov.uk/global/publications/archive_1998/Creative_Industries_Mapping_Document_1998.htm
http://myweb.ncku.edu.tw/~p2692110/cul_survey.files/article/O'connor%20J..pdf
http://www.culture.gov.uk/
http://www.encatc.org/downloads/Report_Cultural_Industries.pdf


 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 
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ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

Пројектни задатак проблематизује актуелне трансформације и развоје савремених градских простора 
намењених култури и интерполације таквих просторних целина у савремену градску матрицу. Тема пројекта 
је трансформација потеза Улице Краља Петра са околним градским блоковима. Истраживање на задатку 
подразумева анализу затечених програмских садржаја, уочавање потенцијала за трансформацију у активни 
градски потез јавног карактера са садржајима  културе. 
Предвиђена локација за реализацију задатка налази се у централној зони Београда и дефинисана је трасом 
Улице Краља Петра. Локација, са исходиштима на двема рекама, представља тему за разматрање новог 
начина повезивања градских приобаља Саве и Дунава, тему новог сусрета двеју река. 

наслов - тема: 

 
АРХИТЕКТУРА У ПОКРЕТУ  
ОСЕ КУЛТУРЕ – СТАНИЦЕ КРЕАТИВНИХ ИНДУСТРИЈА 

 
СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 
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