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УПУТСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област музејских 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: подељком и четвртком од 16 до 22ч. 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. 
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 31. августа 2011 године у 12ч. Презентација студија је у седу 14. Септембра 2011 године у 16ч. 

Пријављивање студената је од 14. до 16. септембра. Студенти бирају студије преко портала АФ. 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. 

 
 
 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


МОДУЛ М6.1 – 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 мастер академских студија, 2011/12 
 
План рада 
 

Назив пројектног задатка: 

МАЛИ ГРАДСКИ ПОСЛОВНИ ХОТЕЛ 
 
Година студија:  

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 

18 ЕСПБ одеређује се према броју семинара посебно за сваки департман 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 

7. и 13. недеља наставе 

 

Наставник: 

Др Лидија Ђокић, ванр.проф. 

Сарадници у настави:   

Ас.мр Милош Гашић, Ас.мр Татјана Јуренић 

Број кабинета:  304 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  Понедељак 14,00-16,00 

Телефон:          337-0190                                                                                         Е-mail:  misqo@afrodita.rcub.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена са 1. Године мастера и оцене из пројеката М.4 и М.5.  Студенти који су се определили за 

усмерење у  2.Семестру могу бирати само пројекте са свог усмерења. 

 

 

Циљеви и приступ настави: 

 
Циљ рада на студију је упознавање студената са пројектовањем објеката ове намене, уз специфичности градске 
локације и ограниченог простора, капацитета и садржаја. Током наставе ће студенти бити проведени кроз процес 
пројектовања и елементе управљања пројектом, од успостављања локације, преко идејног решења и идејног 
пројекта, до његове разраде у одговарајућем обиму. Посебна пажња у разради пројекта биће посвећена 
прелиминарној процени трошкова изградње, елементима организације грађења, и пројектовања осветљења 
ентеријера и екстеријера објекта. 
 
 

Пројектни задатак: 

Пројектовање малог градског пословног хотела на углу улица Таковске  и Драже Павловића, прекопута Ботаничке 
баште. Градски хотел треба да омогући комфоран смештај и погодности за коришћење пословним људима, са 
минимумом додатних садржаја. Уз смештајне капацитете, објекат овог типа треба да садржи и малу салу за 
доручак, кафе, салу за пословне састанке и бизнис центар (компјутерска подршка, копирање, канцеларијски 
материјал и сл). Рад на пројекту одвија се у фазама: идејно решење, разрада пројекта, и посебни делови  анализе 
цена и пројекта осветљења.  



Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз комбинацију предавања, анализа случајева, индивидуалног истраживачког рада, и презентација. 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Анализа локације  

02 Анализа 
функционалних 
потреба 

 

03 Анализа просторне 
организације 

 

04 Концепција  

05 Тродимензионална 
поставка 

 

06 Основе, изгледи и 
пресеци 

 

07 1. Колоквијум:  

08 Разрада 
архитектонског 
решења 

 

09 Прелиминарни 
предмер и 
предрачун 

 

10 Анализа цена  

11 Израда модела  

12 Анализа и критика 
решења 

 

13 2. Колоквијум:  

14 Пројекат 
осветљења 

 

 

Обавезна литература:  

Књиге и часописи у којима се презентује и анализира функција  хотелских и смештајних објеката, библиотека 
АФ 
Група аутора: Анализе и калкулације у грађевинарству, Грађевинска књига, Београд 
Лидија Ђокић, 2007. Осветљење у архитектури – захтеви и смернице за пројектовање. Београд, Архитекто нски факултет, 
библиотека АФ 

 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Графички, просторни приказ, макета и усмена одбрана. 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

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 20+20 усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


