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УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
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 
31.августа 2012 године у 12ч.Презентација студија је у среду12. Септембра2012 године у 
16ч.Пријављивање студената је од12. до 14. 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. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
Тема 1: БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА 
Тема 2: Здравствени објекти  – ОПШТА БОЛНИЦА У НОВОМ БЕОГРАДУ 
Година студија:  
3. семестармастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
ЕСПБодеређује се према броју семинара посебно за сваки департман 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плануза јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
01.10.2012. 
13.12.2012. 
 
Наставник: 

арх. Бранислав Митровић, редовни професор 
арх. Миро Урошевић, наставник по позиву 

Сарадници у настави:   

арх. Анђелка Ћировић, асистент 

aрх. Марко Матејић 

Број кабинета: 251 

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

Телефон: 011/321 87 51Е-маил: kab344@gmail.com 

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: 
 
Тема 1:Основни циљ курса је упознавање студената са комплексном проблематиком пројектовања и грађења у сложеним 
историјско-политичким и архитектонско-урбанистичким условима. Предмет рада је објекат Београдске филхармоније у 
Карађорђевој улици. Рад у студију подразумева мултидисциплинарно истраживање просторних проблема извођачких уметности 
са једне и просторно обликовање савременог аудиторијума у старом градском језгру, са друге стране. Анализа постојећег стања 
представља полазну тачку пројектантског процеса који јеусмерен од разумевања топографских и урбанистичких услова локације 
у правцу креативног деловања на њеном програмско-просторном унапређењу. 
 
Тема  2: Основни циљ рада на задатку је примена теоријских знања из области Планирања и пројектовања болница стечених у 
претходним семестрима, на конкретном пројектном задатку. Рад у студију подразумева оспособљавање студената за решавање 
комплексних пројектантских проблема, успостављање аутентичне методе пројектовања, доношење самосталних пројектантских 
одлука и проналажење оригиналних одговора на проблеме који настају током процеса пројектовања. 
 
Пројектни задатак: 
Тема 1:Тема пројектног задатка је БЕОГРАДСКА ФИЛХАРМОНИЈА. Просторни оквир обухвата део падине Косанчићевог венца ка 
реци Сави у блоку који је оивичен је парком Калемегдан, Карађорђевом улицом и улицом Косанчићев венац. На основу резултата 



интердисциплинарног истраживања, кроз анализу контекста, програма и студије случаја, студенти ће дефинисати поље 
деловања у области архитектуре иурбанизма и радити на изради сопственог пројектног задатка у односу на предвиђену тему. 
Очекивани резултат рада је предлог урбанистичко-архитектонскогрешења које произилази из низа информисаних и иновативних 
пројектантских одлука. Методологија рада у студију укључиће гoстовање експерата из области извођачких уметности као и 
студијске посете референтним концертним и позоришним салама. 
 
Тема 2: Тематским оквиром задатка обухваћена је израда архитектонско урбанистичког пројекта нове  Опште болнице у Новом  
Београду, капацитета 456 кревета. Детаљан архитектонски програм и функционална организација болнице биће задати 
пројектним задатком којег ће студенти бити у обавези да се строго придржавају (величина и број просторија,функционалне 
области и функсионалне јединице, итд). 
 
Метод извођења наставе:  
Настава ће се одвијати у форми индивидуалних и групних консултација. У току рада на пројекту предвиђен је интензиван 
менторски рад и дискусија о пројектима (предавања, презентације, јавне одбране). Последња фаза рада обухвата коректуре 
појединачних пројеката, разраду идејних решења и рад на кључним елементима идејног пројекта (технологија, конструкција, 
материјализација). 
 
 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица   Тема 1 и Тема 2 

01 (Т1) Увод у пројекат 

(Т2) Пројектни задатак 

(Т1) Упознавање са пројектним задатком 

(Т2) Упознавање студената са пројектним задатком, разумевање пројектног задатка,  
методе превођење пројектног задатка у архитектонски објекат 

02 (Т1) Анализе 

(Т2)  Ситуација 

(Т1) Студије места и простора.Прикупљање, селекција и класификација информација о 
предметним локацијама. Дискусија и презентација резултата истраживања 
(Т2) Рад на урбанистичком решењу, саобраћајни приступи (Р 1:1000) 

03 (Т1) Контекст и 

програм 

(Т2)  Мастер пројекат 

(Т1) Студије пројектног програма. Презентација и анализа референтних пројеката. 
Формулација пројектног програма 
(Т2) Рад на организацији функсионалних јединица у оквиру болнице (Р 1:500) 

04 (Т1) Проблем (Т1) Дискусија проблемског аспекта задатка 

(Т2) Рад на организацији функсионалних јединица у оквиру болнице (Р 1:500) 

05 (Т1) Концепт 

 
(Т1)Поставка урбанистичког и архитектонског концепта. Испитивања кроз израду физичких 

модела и просторних симулација 

(Т2) Рад на организацији функсионалних јединица у оквиру болнице (Р 1:500) 

06 (Т1) Концепт 

(Т2) Стационар 
(Т1)Дефинисање програмско-просторног концепта 

(Т2)  Функционално решење стационара (Р 1:200) 

07 1. Колоквијум: (Т1) Презентација ситуационог решења и програмске поставке пројекта 

(Т2) Презентација мастер пројекта болнице и функционалног решења стационара 

08 (Т1) Идејно решење 

(Т2) Идејни пројекат 
(Т1) Поставка идејног пројекта 

(Т2) Основе, пресеци и изгледи (Р 1:200) 

09  (Т1) Поставка идејног пројекта 

(Т2) Основе, пресеци и изгледи (Р 1:200) 

10  (Т1) Идејно решење – функција 

(Т2) Основе, пресеци и изгледи (Р 1:200) 

11  (Т1) Идејно решење – конструкција 

(Т2) Основе, пресеци и изгледи (Р 1:200) 

12  

(Т2) Фасада 
(Т1) Идејно решење – материјализација 

(Т2) Детаљ фасаде (Р 1:50) 

13 2. Колоквијум: Презентација идејног пројекта, са свим потребним прилозима 

14 Презентација пројекта 

 
 Припрема студената за одбрану пројекта, рад на графичкој презентацији пројекта (различите 

технике и медији) 



 

Обавезна литература:  
Тема 1:  

Nikolić, Dobrilo. Gradnja pozorišta. Uputstvo za projektovanje višenamenskih prostora za scenska izvođenja sa normativima. 
Beograd: Biro ST-Scenska tehnika, 2008.* 
Graubner, Gerhard. Gradnja pozorišta. Zadaci i planiranje. Beograd: Direkcije za izgradnju zgrade opere.* 

 
Препоручена литература: 
Тема 1: Moretti, Bruno. Teatri. Milano: Ulrico Hopeli Editore.* 

Burris-Meyer, Harold and Edward C.Cole. Theatres and Auditoriums. New York: Reinhold Publishing Corporation, 1964.* 
Baumeister (München), no.105 (2008): Akustik und Architektur* 
Baumeister (München), no.106 (2009): Farrbenforoh: Farbe in der Architektur* 
A+U (Tokyo), no.473 (2010): Feature: Materials/Treatments* 
C3 (Seoul), no.318 (2010): Archipulse. Beyond Bigness* 
Detail (Berlin), no. 49 (2009): Stairs, Ramps* 

*Литература је доступна у библиотеци Архитектонског факултета 
 
Тема 2: Meuser, Philipp and Christoph Schirmer.New hospital buildings in Germany (Vol. 1 and 2). DOM Publisher, 2006. 
              Monk, Tony. Hospital builders. Academy Press, 2003. 
              Nickl-Weller, Christine and Hans Nickl. Nickl & Partner. BRAUN, 2009. 
               Nickl-Weller, Christine. Hospital Architekture for the Future. 
               Prasad Sunand. Changing hospital architecture. RIBA Publishing, 2008. 
               Verderber Stephen. Inovations in hospital architecture . Routledge, 2010. 
               Wagenaar, Cor. The Architecture of Hospitals. NAI Publishers, 2006. 
               Wischer & Riethmüller, Zukunft Neues Krankenhaus. 
* Литература је доступна у кабинету 251 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Тема 1: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. 
 
Тема 2:  Испит се полаже кроз презентацију пројекта  (изложба и усмена одбрана рада). Пројекат сачињавају: ситуација       
(Р 1:1000), мастер план (Р 1:500), основе, пресеци и изгледи ( Р 1:200), детаљ фасаде (Р 1:50), макета  и просторне 
визуализације. Остали графички прилози који доприносе јаснијем разумевању и квалитетнијој презентацији пројекта. 
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 п пројекат 60 п 
колоквијуми 2x10 п усмена одбрана пројекта 10 п 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

http://www.amazon.com/s/ref=ntt_athr_dp_sr_2?_encoding=UTF8&sort=relevancerank&search-alias=books&ie=UTF8&field-author=Christoph%20Schirmer

