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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: похедељком и четвртком од 16 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. 
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: 

 
 
Година студија:  

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

18 ЕСПБ одеређује се према броју семинара посебно за сваки департман 
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: 
 

 

Наставник: 

Арх.Радомир Стопић, доцент 

Сарадници у настави:   

Арх.Милена Делевић, демонстратор, студент докторских студија 

Арх.Мина Обрадовић,демонстратор, студент докторских студија 

Број кабинета: 238 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата)  у договору са наставником 

  

Телефон:   3218738                                                                                          Е-маил:radomirstopic@yahoo.com  

                                                                                                                                           mdelevic@gmail.com 

                                                                                                                                           mina.stankovic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

 Поред просечне оцене из претходних пројеката, навести главна интересовања кандидата у области архитектонског   
пројектовања и набројати знања и вештине кандидата, у области графичких и компјутерских обрада и презентација пројеката.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Тематска област Креативне индустрије произашла је из растућих потреба за објектима и просторима који ће стварати и пружати  
услове за одвијање динамичних процеса афирмације Српске културе нас и у свету, и културе Света код нас, у контексту Нових 
Медијских технологија и у оквиру Нове економије знања. Корисници ових објеката биће,пре свега,ствараоци у области уметности 
и културе, у ширем смислу, затим и интерактивни грађани –потрошачи, аматери и професионалци, познаваоци тенденција у 
култури Србије  и у Свету, заитересовани за стално унапређење, пласман и размену  већ стечених знања и резултата у области 
културе и уметности.  
Циљ рада у студију на овој Теми подразумева истраживање релевантних  параметара и односа у планирању,пројектовању и 
изградњи објекта – Београдски Форум. Предложена локација у делу блока 67а, подужним странама излази на улицу  
Јурија Гагарина и интерну улицу према Руској школи и Машинском школском центру, а краћим странама локација  излази на  
улицу Омладинских бригада и улицу Др Агостина Нета. Локација је слободна, без објеката и представља велики потенцијал за 
даљи наставак формирање Линеарног градског центра дуж улице Јурија Гагарина.По генералном плану,дуж улице Ј.Гагарина 
предвиђени су комерцијални садржаји.Будући Београдски Форум / Центар Креативне индустрије/ припашће тржишту 
креативности и знања. 
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Предложена локација је једна од могућих  на Новом Београду, тако да се оставља слобода избора студентима, да могу изабрати,  
/ зависно од сопствених визија и усвојених програмских садржаја / и  неку другу локацију-место-контекст, будућег Београдског  
Форума.     
. 
 
 

Пројектни задатак:  

Локација: БЛОК 67а  / део блока/, Нови Београд,  део од Делта Ситија /улица Др.Агостина Нета/ ,  Јурија Гагарина, 
                   Омладинских Бригада и са задње стране локација је улицом одвојена од Руске и машинске средње  
                   школе.             
Тематска област: Креативне индустрије 

Тема: Београдски Форум  / Центар Креативне Индустрије /  

Кроз архитектонско-урбанистички пројекат потребно је решити:  
Постављање објек(а)та на терен, са саобраћајним решењем колског и пешачког саобраћаја и паркирања за  посетиоце и     
запослене. Зависно од решења објекта може се предвидети и паркирање у подземној гаражи. Дати хортикултурно  
решење са уређењем слободних површина са  урбаним  мобилијаром. 
У идејном архитектонском пројекту објекта решити све функционалне захтеве дефинисане пројектним задатком, са  
јасним решењем унутрашње организације објекта. Пуну пажњу посветити технолошким подцелинама у објекту. 
Водити рачуна о избору и примени конструктивног система, вертикалном транспорту и трасама инсталација у објекту. 
Посебно је важно усмерити пажњу ка решењу квалитетних амбијената у објекту, уз промишљен избор завршних обрада. 
Водити рачуна и анализирати решења укупне расвете у објекту. 
У обликовање фасаде, простудирати примењене материјале и боје. 
  Рад је подељен на три фазе:  
а) Рад на Пројектном задатку (прикупљање  литературе, дефинисање релевантних појмова и анализе примера) 
    Анализе просторних потенцијала локације и ширег контекста, са прелиминарним поставкама концепта. 
б) Рад на идејном решењу објекта / форма, функција, конструкција, ентеријер и материјализација / 
в) Рад на презентацији пројекта / основе ,пресеци фасаде, макета, 3Д модели  /  
    Посебну пажњу усмерити на графичи дизајн, опрему елабората и јавну одбрану пројекта, од колоквијума до завршне одбране. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвија у студију, кроз рад на појединачним пројектима и кроз рад у форуму ( предавања , дискусије, презентације, 
јавне одбране). Рад на овом задатку биће усмерен према мултидисциплинарном истраживању и пројектовању објекта/објеката са 
традиционалним функцијама културе као и нових садржаја за потребе савремених медијских технологија. Кроз студијски рад 
студенти ће провежбати  све фазе у стварању пројекта, од пројектног задатка, идејног концепта, израде идејног решења, 
финализације и опремања  елабората и на крају презентације и јавне одбране пројекта.  
Настава подразумева оспособљавање за тимски и индивидуални рад, уз прихватање савремених искустава и принципа у 
Пројектовању, у циљу стицања потребне сигурности за самостални рад. 

 

Термински план извођења наставе  

01 Увод у тему  
и задатак    

Презентација тематског оквира семестралног задатка, са уводним информацијама о задатку и 
начину рада у студију. Обилазак локације. 

02 Анализе теме Прикупљање, класификација и обрада информација о локацији  и програму. 
Презентација резултата истраживања и дискусија о аспектима задате теме. 

03 Анализе програма Селекција  и  приказ референтних пројеката  са нацртом  пројектног 
програма. 

04 Пројектни задатак Провера елемената пројектног задатка кроз израду просторних подмодела. 

05 Поставка концепта Поставка урбанистичко архитектонског решења, комбиновањем подмодела и  
симулацијом просторних склопова.  

06 Разрада концепта Разрада идејног решења са димензионисањем свих елемената урбанистичко-архитектонског 
склопа. Израда цртежа у размери 1:500 и 1:200. Израда радне макете у размери 1:500. 

07 1. Колоквијум: Презентација идејног решења. Дискусија.Предлози и сугестије. 

08 Идејно решење Разрада идејног решења.Уношење исправки и прераде после колоквијума.Студија  
бликовних аспеката објекта. 

09 Идејни пројекат Разрада и димензионисање-анализа и решавање функције. 

10 Идејно пројекат Разрада и димензионисање-анализа и поставка конструкције. 

11 Идејни пројекат Разрада идејног пројекта-материјали и завршне обраде. 

12 Идејни пројекат Дефинисање прилога. Координација  пројектних  решења.  



13 2. Колоквијум: Презентација идејног архитектонског пројекта,Дискусија.Предлози и сугестије. 

14 Презентација  План презентације идејног архитектонског пројекта. Финализација цртежа и избор графичке 

технике. Штампање / копирање / пројекта и израда финалне макете у погодној размери. 

 

Обавезна литература:  

Списак литературе студенти ће добити у оквиру студија 

Препоручена литература: 

Списак литературе студенти ће добити у оквиру студија 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

* шира урбанистичка ситуација                                            размера 1: 2500 или 1:5000 

* ужа урбанистичка ситуација                                               размера 1:1000 

* идејно урбанистичко решење-ситуација                           размера 1: 500 

* идејни архитектонски пројекат                                           размера 1: 200 и 1:100 

* Фрагмент ентеријера и архитектонски детаљи                размера 1: 50 и 1:20 

* макета објекта у погодној размери                                    размера 1: 500 или 1: 250 

* визуелизација пројекта – 3Д модел објекта / комплекса и карактеристичан простор у ентеријеру 

Испит се полаже кроз презентацију пројектног елабората, графички и вербално 

Критеријуми оцењивања: 

Рад студента ће бити вреднован континуално током семестра ( редовне консултације о пројектним решењима на 
вежбама, презентације пројекта на колоквијумима ) и на завршном испиту. Главни 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 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 10 пројекат 40 

колоквијуми 40 / 2 х 20 / усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 



 
 
Тематска област Креативне индустрије произашла је из растућих потреба за објектима и просторима који ће стварати и пружати 
услове за одвијање динамичних процеса афирмације Српске културе код нас и у свету, и културе Света код нас, у контексту 
нових медијских технологија и у оквиру нове економије знања. Корисници ових објеката биће,пре свега,ствараоци у области 
уметности и културе, у ширем смислу, затим и интерактивни грађани –потрошачи, аматери и професионалци, познаваоци 
тенденција у култури Србије  и у Свету, заитересовани за стално унапређење, пласман и размену  већ стечених знања и 
резултата у области културе и уметности.  
Рад на овом задатку биће усмерен према мултидисциплинарном истраживању и пројектовању објекта/центра са традиционалним 
функцијама културе као и нових садржаја за потребе савремених медијских технологија.  
Предложена локација, блок 67а,  је једна од могућих  на Новом Београду, тако да се оставља слобода избора студентима, да 
могу изабрати, / зависно од сопствених визија и усвојених програмских садржаја / и  неку другу локацију-место-контекст, будућег 

Београдског Форума.     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

наслов - тема: 

 
БЕОГРАДСКИ ФОРУМ   /  Центар Креативне Индустрије / 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
 
Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М6 – Студио – Усмерење, број кредита уписати према усмерењу   

А 18ЕСПБ,  У 14У ЕСПБ,  АТ 16ЕСПБ – одеређује се према броју семинара посебно за сваки департман 

3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 

Назив предмета:  
 

 

 
Наставник:  
 

 

 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 

испитне 

обавезе 

Испит Укупно 

поена 

Закључна 

оцена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

Датум 
 
 

 
 
Потпис наставника  
 
 

 

 



 


