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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, и примењује савремене архитектонске 
приступе и парадигме. Резултат 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 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
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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План рада 
 
Назив пројектног задатка: 

 

КРЕАТИВНЕ ИНДУСТРИЈЕ И ОБРАЗОВАЊЕ 
СРЕДЊА УМЕТНИЧКА ШКОЛА 
 
Година студија:  

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 

18 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
уторком и петком, од 14 до 22h 
 

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

 

Термини одржавања колоквијума: 
седма недеља наставе, 29. октобар 2010. у 16h 

тринаеста недеља наставе, 17. децембар 2010. у 16h 

 

 

Наставник: 

Арх. Бранислав Митровић, редовни професор 
 

Сарадници у настави:   

Анђелка Ћировић, диа-мастер 

Број кабинета: 

251 

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

петком, 12-14h 

Телефон: 

011 / 3218751                                                                                                                                                                                                               

Е-маил: kab344@gmail.com                                                                                                        

www адреса:   

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечне оцене из претходних пројеката.  

 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Студенти раде на пројектном задатку који је произашао из актуелне проблематике планирања, пројектавања и изградње нових 

образовних и културних садржаја у Београду. Основни циљ наставе у трећем семестру дипломских академскох студија је 
стицање неопходних знања и вештина за рад на сложеном пројектантском задатку који обухвата и самостално укључивање у 

изради елемената пројектног задатка. Рад у студију ће бити усмерен према мултидисциплинарном истраживању просторних 
проблема савремене уметничке продукције с једне, и образовних институција, са друге стране. Истраживачки рад на овом 

пројектном задатку такође има за циљ развијање критичког односа према социо-политичком и културном контексту савремене 
пројектантске праксе. 

 



Пројектни задатак: 

У оквиру ширег тематског оквира семестралног задатка - "Креативне индустрије", рад у студију ће бити фокусиран на просторе 
намењене образовању. Очекивани резултат рада је пројекат средње уметничке школе на једној од предложених локација у 

Београду (према иводу из Урбанистичкиг завода Београда), односно пројекат образовне установе специјализоване у једној или 
више области обухваћених термином "креативне индустрије": дизајн, мода, позориште, ликовне уметности, фотографија, филм, 

медији, музика, издаваштво, презентација културне баштине, мултимедија, компјутерски софтвер. Израда архитектонског и 
урбанистичког пројекта ће обухватити три фазе: у првој фази ће се истраживати програмски и просторни потенцијали 

предложених локација, као и шири просторно-планерски контекст; друга фаза обухвата рад на проблемима функционалне 
организације, конструкције, материјализације и примене савремених грађевинских технологија. У последњој фази рада посебна 

пажња ће бити посвећена презентацији и излагању пројектних елабората. 
 

 

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 три од пет понуђених семинара. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Увод у пројекат Презентација студијских програма. Уводне информације о задатку и методама рада у студију. 

02 АНАЛИЗЕ  Студије места и простора. Прикупљање, селекција и класификација информација о 
предметним локацијама. Дискусија и презентација резултата истраживања. 

03 АНАЛИЗЕ Студије пројектног програма. Презентација и анализа референтних пројеката. Формулација 

пројектног програма. 

04 ПРОБЛЕМ Дискусија проблемског аспекта задатка. 

05 КОНЦЕПТ Поставка урбанистичког и архитектонског концепта. Испитивања кроз израду физичких модела 

и просторних симулација. 

06 КОНЦЕПТ Поставка и разрада идејног решења. 
 

07 1. Колоквијум Презентација идејног решења / дискусија, коментари, сугестије.  

08 ПРОЈЕКАТ  Разрада идејног решења. 

09 ПРОЈЕКАТ Поставка идејног пројекта. 

10 ПРОЈЕКАТ Разрада идејног пројекта- функција. 

11 ПРОЈЕКАТ Разрада идејног пројекта – конструкција. 

12 ПРОЈЕКАТ  Разрада идејног пројекта – материјализација. 

13 2. Колоквијум  Презентација архитектонског пројекта / дискусија, коментари, сугестије. 

14 ПРЕЗЕНТАЦИЈА  План презентације идејног пројекта. Истраживање различитих техника и медија презентације и 
финализација пројекта. 

 

Обавезна литература:  

Dudek, Mark. A design manual. Schools and Kindergartens. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2007.* 
Bauwelt (Berlin), no. 35 (2009) * 

Baumeister (München), no. 12 (2009) * 

 

Препоручена литература: 

Bajlon, Mate. Škole. Beograd: Građevinska knjiga, 1972.*  

* Knjige i časopisi koji se nalaze u biblioteci Arhitektonskog fakulteta 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже кроз презентацију пројектног елабората (изложба и усмена одбрана рада). Елаборат сачињавају: а) елаборат 
истраживања; б) пројекат: шира ситуација (Р 1: 1000), ситуациони план (Р 1:500), основе, карактеристични пресеци и изгледи (Р 

1:200, Р 1:100), пројекат елемената ентеријера и архитектонски детаљи (Р 1:50, Р 1:20), физички модели, визуелизација пројекта и 
пратећи текст. Формат и број листова одређује студент у складу са карактером пројекта и концептом презентације. 



Критеријуми оцењивања: 

Рад студента ће бити вреднован континуално током семестра (редовне презентације пројекта на вежбама и колоквијуми) и на 
завршном испиту.Основни критеријуми оцењивања су: пројектантска инвентивност, квалитет пројектованог простора, квалитет 

архитектонске презентације и комуникације. 
 

Оцењивање: 
 
Од укупно 100 поена, колико студент може максимално добити на овом предмету, у току семестра могуће је сакупити максимално 
50 поена (по 20 поена на два колоквијума и 10 поена уколико студент активно учествује у настави у току семестра), и максимално 

50 поена на завршном испиту (40 поена на пројекту и 10 поена на усменој одбрани). 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 40 

колоквијуми 40 (2 x 20) усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 

 
Формулар за оцене 
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