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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
Други семестар Прве године Основних академских студија школске 2010/11.  
 

МОДУЛ М2 -  Увод у пројектовање   
Курс 2.4. :  Елементи пројектовања  - 8 ЕСПБ 
 
 

 
 

 

 
УПУСТВО 
 
 
Садржај наставе 
Садржај наставе је дефинисан у мери којом се у континуитету наставља стицање знања и вештина 
архитектонског пројектовања из претходног семестра започетих на курсу Простор и облик.  
Савладавају се основни принципи архитектонског и урбанистичког пројектовања и вежба оспособљавање за 
контролу линије, површине и волумена кроз димензионисање и обликовање простора за стварну употребу уз 
задату функцију.  
Студенти се уче да анализирају садржај и разумеју основна начела организовања простора у архитектури, и 
да развијају пројекат од концепта до идејног архитектонског решења.  
 
 
Термински план наставе 
Предметна настава се одвија једном недељно са два часа предавања + тест и четири часа вежбања. 
Настава траје 15 радних недеља у школи. 
Студент на предмету од 8 ЕСПБ располаже са 160 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за 
рад код куће предвиђено 70 радних сати, или 4,66 сати недељно, с обзиром да на предмету у школи студент 
ради шест сати недељно.   
Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да студент има на располагању још 200 радних сати за 
припрему испита, консултације и полагање свих испита на другом семестру студија. 
Студент на предмету од 8 ЕСПБ има на располагању 53,33 сата за припрему, консултације и полагање испита 
у испитном року, или укупно 6,66 радних дана.  
Напомена: није дозвољено веће оптерећење студената од овако димензионисаног. 
 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са више сарадника у зависности од броја формираних студија, као и са 
старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
 
 
*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 – М2 Увод у пројектовање  , Курс 2.4. Елементи пројектовања 

 

Година студија : 

2. семестар основних академских студија - 2010/11. 

 

Број кредита :  8 ЕСПБ 

 

Термини одржавања наставе : 

Предавања :  Уторак од 9 до 11 сати 

Вежбе :  Уторак од 11 до 15 сати 

 

Термин одржавања испита :  У складу са испитним роком 

 

Термини одржавања колоквијума : 

Први колоквијум : седма недеља / уторак, 29.март 2011. у термину вежби (11-15 сати) 

Други колоквијум : дванаеста недеља / уторак, 03.мај 2011. у термину вежби (11-15 сати) 

 

 

Опис наставног задатка: 

Уочавање, промишљање, анализа елемената простора, програма, пројекта 

 

Наставник: 

доц. Зоран Абадић,  руководилац предмета                                                           

асс. мр Милена Кордић,  координатор предмета                                                    

 

Сарадници у настави  -  Асистенти (бр.сале) : 

Алекса Бијеловић (219),  Гроздана Шишовић (235),  Давор Ереш (218),  Душан Стојановић (221),   

Јелена Митровић (227),  Јелена Ристић (220),  Павле Стаменовић (223),  Срђан Марловић (230),   

Анђелка Ћировић (222),  Ксенија Пантовић (228),  Милена Делевић (226),  Милутин Церовић (224). 

 

Број кабинета :  244 

 

Време за консултације :  у договору са предметним асистентом 

 

Телефон :  +381 11 334 5473      

zoran.abadic@gmail.com  /  milena.kordic@gmail.com 

 

 

Циљеви и приступ настави: 

Стицање основних знања о структури архитектонског пројекта, мерама и пропорцијама, архитектонској анализи, 
логици просторне организације и елементима архитектонског програма. 
Кроз сет вежбања студент развија способност самосталног размишљања, аналитичког посматрања и примену 
стечених вештина на сопственом архитектонском решењу. 
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Пројектни задатак: 

1. задатак: Мапирање 
 

6 недеља (2+2+1)+колоквијум 

 
4 графичка приказа А3 / Размера 1:50  и 1 компјутерска анимација  
 

Првих пет недеља ради се визуелна студија задатих просторних структура – увод у архитектонски пројекат као систем 
преношења информација из 3Д/4Д простор у 2Д/3Д простор – помоћу мерења, цртања и анимације. 
 

Првом вежбом (2 недеље) проверава се просторност архитектонске структуре анализом: 
пуног и празног 
тешког и лаког 
дебелог и танког 

 
Другом вежбом (2 недеље) проналази се потенцијал за функционалну организацију архитектонског простора испитивањем: 
уграђеног и покретног 

опреме и обраде 
тврдог и меког 
 

Трећом вежбом (1 недеља) истражује се сценичност архитектонског простора и његов друштвени контекст приказивањем:  
лика и позадине 
преламања и рефлексије 

дубине и масе 
ефемерног и трајног 
 
 

Циљ  задатка: 
Увидети важност техничке прецизности при преношењу мера из материјалног простора у пројекат и обрнуто. 
Схватити материјалну условљеност просторног оквира и његове не/организоване употребе.  

Увежбати пропорционисање задатих елемената архитектонске структуре. 
Открити просторно-временске секвенце при употреби простора. 

 
 
2. задатак: Пијаца 
 

5 недеља (2+2) + колоквијум 
 

1 макета на картонској подлози формата А3 /  основе и пресеци формат А3  /  Размера 1:50 / амбијент 

 
Пројекат имагинарне пијаце на покренутом терену да би се анализирали односи између програма и простора: 
повремено и стално 

појединачно и умножено 
стандардно и аутономно 
проточно и фиксирано 

планирано и случајно 
 
 

Циљ задатка: 
Увидети утицај појединачних активности на укупну организацију простора. 
Схватити употребни простор као радно место . 

Открити принципе организације вишенаменских простора. 
Увежбати пројектовање привремене просторне структуре. 
Размерити – димензионисати простор према ритму људских корака. 

 
 
3. задатак: Павиљон (Галерија/Складиште) 
 

3 недеље 
 

1 макета на картонској подлози формата А3 /  основе и пресеци формат А3  /  Размера 1:50 / амбијент 
 

Пројекат имагинарног простора за излагање са складишним простором, у парковском амбијенту, да би се испитали програмско-
просторни односи: 
опслужено и опслужујуће 
заклоњено и изложено 

отворено и затворено 
велико и мало 
 

 
Циљ задатка 
Открити везе између садржаја и форме. 

Увидети неопходност постојања сервисних простора. 
Схватити разлику између димензионисања простора за познат, и непознат програм. 
Увежбати организовање простора са променљивом наменом. 
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Преглед активности по недељама : 

 

нед Тематска јединица                                           Предавање Тест Вежбање Рад ван школе 

 

01 Сретење 
15.02.2011. 

 
Нема предавања 

 
Нема теста 

 
Нема Вежби 

 

 
 

02 Уводно предавање 

22.02.2011. 
 
2 часа 

Преглед предавања 

Начин рада 
Везе са курсом 
Простор и облик и са 
курсом Типологија - 

модул Организација 
простора 
 

 
/ доц. 
Зоран Абадић 

 

00 

 
Препознавање 

1.задатак: Мапирање 

 
4 графичка приказа А3 у 
размери 1:50 + једна 
компјутерска анимација 

 
/ вежба 1:  
Вертикални план 

 
Нацртати један пресек кроз 
макету НАДОГРАДЊЕ из 

претходног семестра, на 
листу А3 формата у 
размери 1:50. 

Место пресека изабрати 
тако да што боље прикаже 
карактер простора. 

Означити све елементе 
просторне структуре. 
Приказати људе као фигуре 

у односу на стварну 
функцију. 
 

 

 
Наставак рада 
на пресеку 

03 Структура арх. пројекта 
01.03.2011. 

 
2 часа 

Појмови и означавање 
 

/ асс. мр 
Татјана 
Стратимировић 

 

01 
 

Уочавање 

1.задатак: Мапирање 
 

/ вежба 1:  
Вертикални план 
 

Нацртати још један 
карактеристичан пресек као 
у претходној вежби. 
 

Увод у вежбу бр.2 

 
 

Наставак рада 
на пресеку 
 

Направити 
једну 
фотографију 
простора стана 

која највише 
говори о 
карактеру 

простора. 
 

04 Структура арх. пројекта 
08.03.2011. 
 

2 часа 

Слојевитост 
хоризонталног плана-
програмска структура 

(Програм) Дијаграм 
 
/ доц.мр 

Ђорђе Стојановић 
 

02 
 
Пресецање 

1.задатак: Мапирање 
 
/ вежба 2:  

Хоризонтални план 
 
Истражити и графички 

представити могућности 
просторне организације 
сопственог стана. 

На једном листу формата 
А3 у размери 1:50 
приказати затечено стање. 

Приказати неопходне 
елементе опреме простора. 
 

 
 
Наставак рада 

на основи 
 
На једној или 

две 
фотографије 
уцртати 

интервенцију 
(фотомонтажу) 
која доприноси 

унапређењу 
простора у било 
ком смислу, и 

донети на 
почетак 
следећег часа. 
 

 

Метод извођења наставе: 

Радионица, пројекти, предавања, дискусије, критике, презентације, консултације.  
Позитивна и стимулативна атмосфера међу студентима и између студената и наставника.  
Учење кроз рад на пројектима. 

Проверавање свог рада пред другим студентима и наставницима. 
Тема задатака није пројектовање куће, већ уобличавање система просторних односа . 
Програми задатака изведени су из свакодневних и блиских ситуација. 
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05 Структура арх. Пројекта 
15.03.2011. 

 
2 часа 

Сложеност 
архитектонског облика 

3Д / 4Д Модел 
 
/ доц.мр 

Владимир Миленковић 
 

03 
 

Уобличавање 

1.задатак: Мапирање 
 

/ вежба 2:  
Хоризонтални план 
 

Истражити и графички 
представити могућности 
просторне организације 

сопственог стана, на једном 
листу формата А3 у 
размери 1:50. 

Потенцијално предвидети 
уклањање или замену 
преградних зидова, 

повећавање постојећих или 
отварање нових отвора 
између просторија. Отворе 

у спољашњој опни 
задржати без измена. 
Приказати неопходне 

елементе опреме простора. 
Размислити о броју особа 
који одговара просторном 

стандарду стана. 
 
Увод у вежбу бр.3 

 

 
 

Наставак рада 
на основи 
 

 

06 Структура арх. пројекта 
22.03.2011. 

 
2 часа 

Перцепција 
архитектонског 

пројекта 
(Симулација) Амбијент 
 

/ доц. 
Зоран Абадић 
 

04 
 

Симулирање 

1.задатак: Мапирање 
 

/ вежба 3:  
Атмосфера 
 

Компјутерска анимација: 
Забележити и вредновати 
однос између активности и 

простора користећи 
амбијент Архитектонског 
факултета, у форми филма, 

не дужег од једног минута. 
Размислити о постојању и 
улози силуета људи у 

формирању амбијента. 
 

 

07 Архитектонска анализа 
29.03.2011. 
 

2 часа 

Активност 
 
/ доц. 

Зоран Абадић 
 

05 
 
Активирање 

1. колоквијум: Мапирање 
 
Вежбе се одвијају на нивоу 

консултација у договору са 
асистентима. 
 

Увод у нови задатак 

 
 
Припрема за 

нови задатак 

08 Архитектонска анализа 
05.04.2011. 

 
2 часа 
 

 

Утилитарност 
 

/ доц. 
Милан Ђурић 
 

06 
 

Коришћење 

2. задатак: Пијаца 
 

Једна макета на 
картонској подлози А3 + 
основе и пресеци формат 

А3 у размери 1:50 
 
/ вежба 1:  

Макета А3 
У замишљеном стамбеном 
окружењу, на нагнутом 

терену, испројектовати 
имагинарну пијацу-
отворени простор за 

излагање и продају воћа, 
поврћа, цвећа и ситних 
рукотворина.  

Ноћу се простор пијаце 
користи као место 
окупљања.  

На располагању је простор 
величине око 15 x15м, 
нагиба 15%. 

Простор је опремљен са 30-
ак покретних 
стандардизованих тезги 

димензија 120x60цм.  
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Наставак рада 
на макети 
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09 Архитектонска анализа 
12.04.2011. 

 
2 часа 

Димензија 
 

/ доц. 
Зоран Абадић 
 

07 
 

Димензионисање 

2.задатак: Пијаца 
 

/ вежба 1: 
Макета А3  
 

Обезбедити прилаз 
доставном возилу са горње 
коте терена. 

 
Предвидети место са 
текућом чистом водом и 

место за одлагање тезги 
током ноћи. Испитати 
могућност наткривања у 

летњем и зимском периоду. 
 
Простор димензионисати 

тако да омогући 
приступачност и несметано 
излагање производа, 

удобан рад и лако кретање 
свих корисника. 
 

Нивелисати терен тако да 
буде без препрека за дечија 
колица. Оријентација није 

важна. Приказати дневни и 
ноћни режим активности. 
 

 
 

Наставак рада 
на макети 

10 Архитектонска анализа 
19.04.2011. 
 

2 часа 

Комфор 
 
/ асс.мр 

Милена Кордић 
 

08 
 
Истраживање 

2.задатак: Пијаца 
 
/ вежба 2: 

Основа пијаце, А3 

 
 
Наставак рада 

на основи 

11 Архитектонска анализа 
26.04.2011. 
 

2 часа 

Норме и стандарди 
 
/ доц. 

Зоран Абадић 
 

 2.задатак: Пијаца 
 
/ вежба 2: 

Пресек кроз пијацу, А3 

 
 
Наставак рада 

на пресеку 

12 Програмски елементи 

03.05.2011. 
 
2 часа 

Зонирање и 

организација 
 
/ доц. 

Зоран Абадић 

09 

 
Прилагођавање 

2. колоквијум: Пијаца 

 
Вежбе се одвијају на нивоу 
консултација у договору са 

асистентима. 
 
Увод у нови задатак 

 

 

 
Припрема за 
нови задатак 

13 Програмски елементи 
10.05.2011. 

 
2 часа 

Односи и везе 
 

/ доц.мр 
Иван Куцина 

10 
 

Спајање 

3.задатак: Павиљон 
(Галерија/Складиште) 

 
Једна макета на 
картонској подлози А3 + 

основе и пресеци формат 
А3 у размери 1:50 
 

/ вежба 1: 
У замишљеном парковском 
окружењу, на равном 

терену, испројектовати 
имагинарни павиљон за 
излагање савремених 

уметничких форми. 
 
На располагању је простор 

величине од око 200м2. 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
Наставак рада 
на макети, и 

графичким 
приказима. 

14 Програмски елементи 

17.05.2011. 
 
2 часа 

Кретање и догађај 

 
/ асс.мр 
Марија Милинковић 

11 

 
Удвајање 

3.задатак: Павиљон 

(Галерија/Складиште) 
 
/ вежба 1: 

Предвидети вишенаменски 
изложбени простор-
галерију и пратећи 

инфраструктурни простор-
складиште. 
Галеријски простор је 

отвореног плана. 
 

 

 
 
Наставак рада 

на макети, и 
графичким 
приказима. 
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15 Програмски елементи 
24.05.2011. 

 
2 часа 

Тип 
 

/ доц. 
Зоран Абадић 

12 
 

Понављање 

3.задатак: Павиљон 
(Галерија/Складиште) 

 
/ вежба 1: 
Складишни простор се 

састоји од простора за 
одлагање инвентара и 
минималног санитарног 

блока. 
Испитати могућности 
интегрисања простора 

павиљона у отворени 
простор парка и 
целодневног режима рада. 

Чувара нема. 
 

 
 

 
Наставак рада 
на макети, и 

графичким 
приказима. 

 

 

Препоручена литература: 

Миленковић, Бранислав : Увод у архитектонску анализу, ГК, Београд, 1988 

Le Corbusier : Modulor 2. London, Faber, 1955, originally published as Le Modulor II, Paris, 1955. 

Ле Koрбизије : Ка правој архитектуриi (1923), 4. изд., Београд, Грађевинска књига, 2006, 243 стр. 

Мартиновић, Урош :  Свет архитектуре, БИГЗ, Београд, 1971 

Мартиновић Урош : Фрагменти једног виђења архитектуре, ИАУС, Београд, 1983 

Le Corbusier : Talks with students. New York, Orion Press, 1961, 83 p. 

 

 

Начин полагања завршног испита : 

Елаборат се састоји од 12 тестова, архитектонских модела (макета) и графичких приказа А3 формата за сва три задатка.  

Одбрана елабората је у форми усменог испита пред комисијом састављеном од асистента сарадника и једног наставника – 

доцента. 

 

Критеријуми оцењивања завршног испита: 

1. Формална и материјална довршеност задатака и приказано стечено знање. 

2. Кохерентност пројеката, веза између различитих аспеката рада – замисли и изведеног, концепције и архитектонског исказа. 

3. Персоналност студента: воља, независност, креативност, критичност, иновативност, ентузијазам, мотивисаност. 

 

Оцењивање: 

У структури укупне оцене студента на предмету, предиспитне обавезе учествују са 45 поена.  

Испуњавањем предиспитних обавеза (45) и полагањем испита (45+10) студент може стећи највише 100 поена. 

 

Предиспитне обавезе 

 

45 поена 

 

Завршни испит  

 

55 поена 

 
активност у току предавања - тест 

 
12 

  

 
активност у току вежби 

 
13 

 
пројекат 

 
45 

 
колоквијуми 

 
2x10 

 
усмена одбрана пројекта 

 
10 

 

 

 

 

Услови предаје после заказаног рока :  

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената :  

из статута АФ 

 


