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Назив предмета:  
МОДУЛ  - М2 Увод у пројектовање 
Курс 2.5. Архитектонска графика 
 
 
Година студија:  2. семестар основних академских студија - 2012/13 
 
 
Број кредита:  3 ЕСПБ 
 
 
Термини одржавања наставе:  Четвртком у три смене од по два сата (08:15-10:00 / 10:15-12:00 / 12:15-14:00) 
 
 
Термин одржавања испита (предаја испитног елабората): 
У јунском испитном року на дан полагања испита из курса Елементи пројектовања 
 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
Први колоквијум (предаја и одбрана): четвртак, 18. април 2013. године у редовном наставном термину 
Други колоквијум (предаја и одбрана): четвртак, 23. мај 2013. године у редовном наставном термину 
 
 
 
 
Опис наставног задатка: 

Изучавање принципа и процедура графичког представљање геометризованих архитектоничних форми кроз 
дводимензионални и тродимензионални цртеж, мануелни или рачунарски модел и примена стечених знања и 
вештина у реализацији пројектантских задатака на паралелном наставном курсу Елементи пројектовања уз 
адекватно коришћење доступних графичких техника и технологија. 
 
 
Наставник:  арх. мр Душан М. Станисављевић, ванредни професор (E-mail: abcd@arh.bg.ac.rs) 

 
Сарадници у настави:    

дипл.инж.арх. мр Ивана Лукић, асистент  
дипл.инж.арх. Ђорђе Ненадовић, асистент  
мастер.инж.арх. Владимир Парежанин, асистент  
мастер.инж.арх. Владимир Ковач, асистент  
 
B.Arch. Филип Јовић, практикант 
B.Arch. Јован Радисавлјевић, практикант 
B.Arch. Лука Јовићевић, практикант 
 
 
По потреби: Студенати демонстратори ангажовани на курсу Елементи пројектовања 
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Број кабинета:  341 
 
 
Kонсултације са студенатима:  
 
-  Према распореду истакнутом на вратима Кабинета 341 
-  Могућност e-mail консултација са ментором 
-  Званичне информације преко огласне табле Кабинета за визуелне комуникације 341 
 
 
Контакт:  Телефон:  3218.718  /  Е-mail: visual341@arh.bg.ac.rs 
 
 
 
Циљеви и приступ настави: 
  
Примарни циљ наставе:  
Графичка подршка курсу Елементи пројектовања.  
 
Секундарни циљ наставе:  
Практична примена знања и вештина стечених на курсу Архитектонска графика у реализацији наставних 
програма на другим предметима Департмана за архитектуру и осталим департманима који у изучавању 
архитектонске струке користе геометризовани начин графичког представљања.  
 
Приступ настави: 
Истраживање – кроз графички експеримент 
Реализација – кроз изучавање и примену графичких техника и технологија 
Комуникација – кроз усвајање графичких конвенција 
Рутина – кроз непосредно графичко искуство 
Одговорност – кроз доношење графичких одлука 
Ефикасност – кроз рационално коришћење времена и избор адекватних графичких техника и технологија 
Прогрес – кроз перманентно суочавање са све сложенијим графичким захтевима  
Валоризација – кроз графичку компарацију 
Ауторство – кроз самосталан графички рад 
Сарадња – кроз размену графичког знања и искуства 
Колегијалност – кроз међусобно поверење и уважавање 
 
 
Пројектни задатак: 
 
Уводна тематска јединица: Персонално графичко представљање  
01)  Ниво ангажовања и постигнути резултати на овом задатку, ментору ће омогућити детаљан увид у креативне и 
реализаторске потенцијале и могућности групе којом руководи, а предметном наставнику дати бољи увид у 
тренутни квалитет комплетне генерације и ниво спремности за наставак обуке из области Визуелних 
комуникација. Формат: А4 (21х29,7) / 5 поена / 
 
Прва тематска јединица: Графичко и моделарско представљање облика у простору  
02)  2D графички приказ - Скица, Графичка реконструкција, Графичка матрица и растер, Геометријска 
конструкција, Ортографски и изометријски приказ, Трансформација графичке форме, Линеарна и површинска 
материјализација, Визуелна перцепција и емотивни доживљај 
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена / 
03)  3D графички приказ - Скица, Геометријска конструкција (аксонометрија, изометрија), Форма и ''антиформа'', 
Просторна графичка матрица и растер, Површинска материјализација (светлост, сенка, боја)  
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена / 
04)  Просторна структура представљена кроз мануелни модел и скице, фотографије или компјутерске 3D приказе  
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне / 5 поена / 
05)  Просторна структура представњена кроз четири изгледа и два задата пресека уз поштовање граф. конвенција 
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена / 
06)  Графичка анализа димензионалних, пропорцијских и волуметријских односа 
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 5 поена / 
 07)  Графичко и моделарско представљање облика у простору - Репрезентативни излачагачки пано са одабраним 
афирмативним графичким прилозима и инкорпорираним моделом / Формат: (50х50cm) / 10 поена / 
 
 

mailto:visual341@arh.bg.ac.rs
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Друга тематска јединица: Графичка студија (подстакнута пројектантском темом)  
08)  Прикупљање фактографских података са терена и доступних извора. Позиција у урбаном окружењу, 
просторна организација, комуникациони токови и чворишта, потрали, типографија, урбани мобилијар, атмосфера.. 
/ Формат: Фолдер 20х20cm (дволист са могућим проширењем или преласком у тролист) / 10 поена / 
09)  Капије – градски урбани елемент. Пејсаж улице. Микро урбане слике уличног фронта.Одабир адекватног 
мотива за рад. Фактички подаци, презентација целине, елемената сколпа и детаља, материјала.Редизајн 
постојећег изабраног мотива. Цртеж, облици, композиција, геометрија, величина, визуелни баланс, оптичка 
позадина, боја, технички и декоративни детаљи. . . 
/ Формат: А3 (42х29,7cm са могућим проширењем у виду клапне) / 10 поена / 
 
Испитни задатак: Графичка презентација завршног пројектног задатка (са курса Елементи пројектовања):  
10)  Електронски портфолио - Стандардна DVD кутија са дизајнираним омотом, етикетом диска и фолдером  
/ 10 поена / 
- Диск  -  фајлови свих графичких радова у .jpg формату + информативни подаци о реализацији + оцена AG Курса 
- Омот  -  основни подаци о курсу и аутору 
- Етикета или штампа на диску  -  основни идентификациони подаци о курсу и аутору 
- Фолдер  -  Импресум и садржај (назив фајлова)    
11)  Репрезентативни излачагачки пано са одабраним афирмативним графичким садржајем 
 Формат: 70х50cm  / 30 поена / 
 
 
Метод извођења наставе: 
-  У школским вежбаоницама - објашњење радног задатка, анализа карактеристичних примера, формирање 
графичког концепта и симулација процеса реализације 
-  У кабинету за Визуелне комуникације 341 - индивидуалне консултације 
-  У школском простору - излагачке активности полазника курса 
-  У приватном радном простору студента - генеза графичке форме и припрема за реализацију 
-  У услужним копи-центрима – реализација 
 
 
Нед Тематска јединица Вежбање Рад ван школе 
01 21. фебруар 2013. Уводно вежбање 

 
 
 

Верификација полазника 
Курса, представљање 
програма Курса, начинa 
одвијања наставе, 
формирање завршне оцене, 
досадашње искуство, 
литература, предлози и 
сугестије, питања, 
дискусија... 

01) Графичка 
персонализација: 
афирмативно представљање 
полазника курса на графички 
ефектан начин уз коришћење 
знања и вештина стечених 
током претходног семестра. 
 
Формат: А4 – (5 поена) 
(Предаја рада: 28.02.2013.) 

02 28. фебруар 2013.  
 
 
 
 
 
02) 2D Приказ 

01) Анализа Графичке 
персонализације са аспекта 
визуелног концепта и 
графичке реализације. 
Међусобна компарација. 
 
02) На примеру задате 
дводимензионалне 
графичке форме 
реконструисати њену 
графичку матрицу и начин 
ортографске и изометријске 
конструкције. Извршити 
трансформацију задате 
форме и анализирати њен 
утицај на субјективни 
доживљај.  
Провежбати неколико 
начина површинске 
материјализације задате 
графичке форме и понудити 
прихватљив графички 
презентациони концепт. 

 
 
 
 
 
 
02) Наставак рада на 
елементима задатка и 
њиховом позиционирању на 
расположивом формату 
према формираном 
графичком концепту.  
Напомена: У графичкој 
презентацији користити сиву 
скалу и само једну боју по 
избору, уз могућност њених 
валерских варијација. 
 
Формат: А3 – (5 поена) 
(Предаја рада: 07.03.2013.)  
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03 7. март 2013.  
 
 
03) 3D Приказ 

02) Предаја рада - анализа, 
компарација и дискусија. 
 
03) Скица, геометријска 
конструкција (изометрија, 
аксонометрија), Форма и 
''антиформа'', просторна 
графичка матрица и растер. 
Провежбати неколико 
начина површинске 
материјализације задате 
графичке форме (светлост, 
сенка, боја) и понудити 
прихватљив графички 
презентациони концепт. 

 
 
 
03) Наставак рада на 
елементима задатка и 
њиховом позиционирању на 
расположивом формату 
према формираном 
графичком концепту. 
 
Формат: А3 – (5 поена) 
(Предаја рада: 14.03.2013.) 

04 14. март 2013. 
 

 
 
 
04) Просторна 
структура - Модел 

03) Предаја рада - анализа, 
компарација и дискусија. 
 
04) Дефинисање просторне 
структуре произашле из 
графичке форме задате на 
другом вежбању и 
формирање прихватљивог  
графичког презентационог 
концепта 

 
 
 
04) Дефинисану просторну 
структуру представити кроз 
мануелни модел и скице, 
фотографије или 
компјутерске 3D приказе. 
 
Модел: 10,5х10,5х max.7,5cm. 
+ Формат: А3 – (5 поена) 
(Предаја рада: 21.03.2013.) 

05 21. март 2013. 
 

 

 
 
 
05) Просторна 
структура - Изгледи 
и пресеци 

04) Предаја рада - анализа, 
компарација и дискусија.  
 
05)  Просторна структура 
представњена кроз четири 
изгледа и два задата 
пресека уз поштовање 
графичких конвенција 
 

 
 
 
05) Наставак рада на 
елементима задатка и 
њиховом позиционирању на 
расположивом формату 
према формираном 
графичком концепту.  
 
Формат: А3 – (5 поена) 
(Предаја рада: 28.03.2013.) 

06 28. март 2013. 
 

 

 
 
 
06) Графичка 
анализа односа 

05) Предаја рада - анализа, 
компарација и дискусија. 
 
06)  Графичка анализа 
димензионалних, 
пропорцијских и 
волуметријских односа на 
примеру планиметријских и 
аксонометријских приказа 
формиране просторне 
структуре. 
 

 
 
 
06) Наставак рада на 
елементима задатка и 
њиховом позиционирању на 
расположивом формату 
према формираном 
графичком концепту.  
 
Формат: А3 – (5 поена) 
(Предаја рада: 11.04.2013.) 

07 11. април 2013. 
 
 

 
 
 
07)  Графичко и 
моделарско 
представљање 
облика у простору 
 
Припрема за 
Први колоквијум  
   

06) Предаја рада - анализа, 
компарација и дискусија. 
 
07)  Концепт (на нивоу 
скице) организације 
репрезентативног 
излагачког паноа са 
одабраним афирмативним 
графичким прилозима, 
најавном и пратећом 
типографијом и 3D моделом 
Формат: 29,7х29,7cm. 
Предаја на крају вежбања.  

  
 
 
07) На основу понуђеног 
концепта реализовати 
репрезентативни излагачки 
пано (лист) димензија 
50х50cm. са инкорпорираним 
3D моделом димензија 
10,5х10,5 и висином 
max.7,5cm.  
 
(10 поена) 
(Предаја рада: 18.04.2013.) 
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08 18. април 2013. Први колоквијум 
 

Графичко и 
моделарско 

представљање 
облика у простору 

 

07) Предаја рада – изложба, 
анализа и дискусија. 

 
 

Ауторско предавање 
(по избору сарадника) 

Заслужени једнонедељни 
предах.  

 

09 25. април 2013. 
 

08) Фактографија 08) Објашњење задатка. 
 
Резултати 1. колоквијума 
Путујућа изложба и анализа 
изабраних студентских 
радова 
 
 

08) Групно прикупљање 
фактографских података са 
терена и њихова 
индивидуална презентација у 
оквиру фолдера 20х20cm.   
 
(10 поена) 
(Предаја рада: 09.05.2013.) 

10 09. мај 2013. 

 

09) Капија – 
елемент уличног 
пејсажа 

08) Презентација 
прикупљене фактографске 
грађе. 
 
09) Капије – градски урбани 
елемент. Пејсаж улице. 
Микро урбане слике уличног 
фронта.Одабир адекватног 
мотива за рад. Фактички 
подаци, презентација 
целине, елемената сколпа и 
детаља. 

08) Концепт фолдера и 
реализација насловне стране 
(контролни преглед: 03.05.)   
 
09) Наставак рада на 
елементима задатка и 
њиховом позиционирању на 
расположивом формату 
према формираном 
графичком концепту  
Формат: А3 - (10 поена) 
 
(Предаја рада: 16.05.2013.) 

11 16. мај 2013. 08) Фактографија 
09) Капија – 
елемент уличног 
пејсажа 

Презентација предлога 
визуелног концепта. 
 

Реализација колоквијалног 
задатка на основу 
предложеног и одобреног 
визуелног концепта. 
(Предаја радова: 23.05.2013.) 

12 23. мај 2013. Други колоквијум 
 

Фактографија 
Капија – елемент 
уличног пејсажа 

 
 
 
 
 
 

10) Електронски 
портфолио 

 

 
 
08) 09) Предаја рада – 
изложба, анализа и 
дискусија. 
 
 
Презентација испитног 
задатка: Графичка 
презентација завршног 
пројектног задатка  
10) Електронски портфолио  
- Омот DVD кутије 
- Етикета диска 
- Фолдер  

Заслужени једнонедељни 
предах.  

 
 
 
 
 
10) Наставак рада на задатку 
(10 поена) 
(Предаја рада: Јун 2013.) 

13 30. мај 2013. 
 
 

10) Електронски 
портфолио -
Концептуални ниво 
- Омот DVD кутија 
- Етикета диска 
- Фолдер  
 
 
 
11) Излачагачки 
пано са одабраним 
афирмативним 
графичким 
садржајем 
завршног пројекта 

Резултати 1. колоквијума 
Путујућа изложба и анализа 
изабраних студентских 
радова 
 
 
 
 
 
11) Концептуални ниво - 
Распоред графичког 
садржаја на расположивом 
формату. 
 
 

10) Наставак рада на задатку 
(10 поена) 
(Предаја рада: Јун 2013.) 
 
 
 
 
 
 
 
Формат: 70х50cm 
(30 поена) 
(Предаја рада: Јун 2013.) 

током јуна Редовне свакодневне консултације у Кабинету за 
визуелне комуникације 341 
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Обавезна литература: 
- Свакодневно проучавање графичких прилога у стручним часописима из фундуса Библиотеке архитектонског факултета 
 
 
Препоручена литература: 
 
 

 
Начин полагања испита (садржај елабората): 
 
-  Електронски портфолио (стандардна DVD кутија са дизајнираним омотом, етикетом диска и фолдером)  
-  Репрезентативни излачагачки пано са одабраним графичким представама архитектонског пројекта 
 
 
Критеријуми оцењивања: 
 
Негативна оцена: Неиспуњавање формалних захтева задатка, нарушавање ауторских права или графичка 
презентација недостојна студента другог семестра Aрхитектонског факултета. 
Нижа прелазна оцена: Испуњени сви формалин захтеви задатка по питању формата и графичког садржаја. 
Упадљиво низак ниво графичке презентације са наглашеним нескладом елемената графичког садржаја. 
Средње вреднован рад:  Добра организација графичког прилога у целини и фрагменту, адекватан избор начина 
линеарне и површинске презентације, недовољно присуство самоиницијативе  и жеље за визуелним 
истраживањем. Код формирања овакве оцене, могу се толерисати ситне графичке грешке и недоречености. Нижи 
степен графичке презентације може се компензовати наглашеним ауторским приступом и обрнуто, ауторска 
инертност може бити компензована наглашеном извођачком вештином. 
Високо вреднован рад: Беспрекорна организација графичког прилога у целини и фрагменту. Висок ниво графичке 
презентације. Наглашена студиозност и истраживачки приступ у решавању графичког задатка. Концептуална и 
извођачка суптилност са наглашеним ауторским приступом. Посвећеност. 
 
 
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 са 60 поена а завршни 
испит са 40 поена. 
 
 
Предиспитне обавезе 
 

 
поена 
 

 
Завршни испит  

 
поена 

активност у току вежбања 30 Портфолио  (CD) 10 
колоквијуми 10+20 Изложбени пано 30 
 

 
Услови предаје после заказаног рока: 
 
- У случају болести (уз лекарску потврду) 

 Предаја се одлаже за онолико дана колико је у потврди назначено а рад се предаје у Кабинету 341 у термину 
дежурства надлежног асистента. 

- У случају службеног одсуства (уз потврду Продекана за наставу или Студента продекана)  
Предаја се одлаже за онолико дана колико је у потврди назначено а рад се предаје у Кабинету 341 у термину 
дежурства надлежног асистента. 

 
 
Статутарне одговорности и права студената: 

Из статута АФ 
 
 
 


