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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
Други семестар Прве године Основних академских студија школске 2007/08.  
 
МОДУЛ М2 -  Увод у пројектовање   
Курс 2.6. :  3D Визуелне комуникације  - 3 ЕСПБ 
 
 
 
 
 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Обавезни предмет на коме студенти: 
-развијају способности "пројектантског мишљења у перспективи" упознавањем са потребом непрекидне 
перцептивне провере пројектоване форме из позиције реалног посматрача 
-користе активне примене стечених знања, везаних за поступке перспективне реституције, у процесу "уметања" 
пројектоване архитектонске форме у фотографију постојећег стања 
-усвајају знања и практично искуство у ликовном представљању и транспозицији облика и простора, као и да 
разумевају и аплицирају ова знања у раду на студијском подручју Увод у пројектовање. Циљ је и да се разумеју и 
усвајају методи какви постоје у области синтезе ликовних уметности и архитектуре на нивоу сложенијих ликовних 
истраживања самостално и у склопу пројекта. 
-упоѕнају начине визуелне презентације сопственог пројекта коришћењем тродимензионалног цртежа, рачунарског 
модела и мануелног модела.  
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном недељно са два часа вежбања. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи што значи да судент има на располагању 600 сати рада у току радних 
недеља за све предмете на првом семестру основних студија. 
Студент на предмету од 3 ЕСПБ располаже са 60 радних сати у току 15 радних недеља што значи да је за рад код 
куће предвиђено 30 радних сати, или 2,00 сата недељно, с обзиром да на предмету у школи студент ради два сата 
недељно.   
Испитни рок траје 5 радних недеља што значи да судент има на располагању још 200 радних сати за припрему 
испита, консултације и полагање свих испита на првом семестру студија. 
Студент на предмету од 3 ЕСПБ има на располагању 20 сати за припрему, консултације и полагање испита у 
испитном року или укупно 2,5 радна дана.  
Напомена: није дозвољено оптерећење студената веће од овако димензионисаног. 
 
Студијска правила 
Предмет води наставник са више сарадника у зависности од броја формираних студија који су идентични 
студијима на курсу Простор и облик. 
План рада на предмету одређује наставик – руководилац курса. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује 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 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 10. децембра 2008. у 12 сати ) 
 
Назив предмета:  
МОДУЛ – М2 Увод у пројектовање   
Курс 2.6.  3D Визуелне комуникације 
 
Година студија:  
2. семестар основних академских студија - 2007/08. 
 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Четвртак у 8.30 и 10 сати 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана елабората – портфолиа ): 
 
Према распореду испита у јунском испитном року 
 
Термини одржавања колоквијума: -  
 
 
 
Опис наставног задатка: 

3D моделирање и презентација елемената класичне архитектуре у AutoCAD-у 2013 

Наставник: 
Доц. др Мирјана Деветаковић Радојевић 

Сарадник у настави:  -                     

Број кабинета: 248 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): петак 12.00-14.00 

Телефон:      3218 748                                                                                     Е-маил: mirjana.devetakovic@gmail.com 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Програм овог курса фокусиран је на савладавање технике 3D моделирања. За школску 2012/13. годину изабрана софтверска 
платформа је AutoCAD 2013, због чега је важно да студенти располажу одговарајућим рачунарима на којима ће инсталирати 
академску верзију овог софтвера, бесплатну за студенте архитектуре.    
 

Задатак: 
Тема овогодишњег задатка је моделирање елемената класичне архитектуре и фрагменти њихових склопова примењених на 
класицистичким грађевинама као што је зграда Техничких факултета.   
 

Метод извођења наставе: 
Студенти који бирају тему CAAD на предмету 3D визуелне комуникације користе своје сопствене лап-топ рачунаре са најмање 
4GB радне меморије, на којима је инсталирана академска верзија софтвера AutoCAD 2013 (http://students.autodesk.com/). 
Настава се одвија на часовима у Рачунарској учионици АФ, као и кроз самосталан рад студената. За подршку извођењу наставе 
припремљрно је виртуелно окружење на адреси: http://elearning.amres.ac.rs/moodle/course/view.php?id=210  
 

http://students.autodesk.com/
http://elearning.amres.ac.rs/moodle/course/view.php?id=210
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нед Тематска јединица                                           Вежбање 

 ( назив и опис садржаја ) 

Рад ван школе 

 ( назив и опис садржаја ) 

01 
Уводни час 
Класична архитектура као тема за 3D 
моделирање 

Упознавање студената са 

програмом рада 

Преглед литературе из 

области 3D моделирања у 

AutoCAD-у 

02 Моделирање пуних тела  

Основе сагледавања 

објеката у простору; 

Глобални и кориснички 

координатни систем; 

Команде за рад са пуним 

телима (solid modeling) 

Избор три карактеристична 

елемента класичне 

архитектуре. Припрема скица 

и цртежа/подлога за 3D 

моделирање. 

03 Модификовање пуних тела 
Команде за модификовање 

пуних тела; Булове 

операције. 

Лист бр. 1 – Моделирање 

изабраног елемента класичне 

архитектуре 

04 Моделирање површи 
Команде за рад са 

површима (surface modeling) 

Лист бр. 2 – Моделирање 

изабраног елемента класичне 

архитектуре. Склоп. Ритам. 

05 Модификовање и анализа површи 

Команде за модификовање 

површи 

Лист бр. 3 – Моделирање 

изабраног елемента класичне 

архитектуре. Варијације. 

Савремени приступ 

класичним темама. 

06 Презентација радова 

Презентација радова: Лист 

бр. 1 – Лист бр. 3 

Избор једног фрагмента 

фасаде зграде Техничких 

факултета за 3D 

моделирање. Припрема 

фото-документације, скица и 

цртежа/подлога. 

07 Однос 3D модела и цртежа 
Разматрање стратегије 

моделирања и улоге цртежа 

у припреми 3D модела. 

Лист бр. 4 – 2D цртежи 

изабраног фрагмента. 

08 Елементи сцене  
Светло и сенка 

Различити извори 

светлости, дневно светло. 

Лист бр. 5 – 3D модел 

изабраног фрагмента фасаде 

09 Генерисање 3D приказа (Render) 

Транспарентност, 

рефлексија, текстуре... 

Рад са материјалима 

(Material Editor) 

Лист бр. 6 – 3D модел 

изабраног фрагмента 

фасаде. Варијације. 

10 Презентација радова Презентација радова:  Избор карактеристичног 
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Лист бр. 4 – Лист бр. 6 елемента у аули зграде 

Техничких факултета. 

Припрема фото-

документације, скица и 

подлога за 3D моделирање. 

11 
Анализа стилских карактеристика 
изабраног простора, са аспекта 3D 
моделирања 

Разматрање стратегије 

моделирања елемената 

ауле зграде Техничких 

факултета. 

Лист бр. 7 – Модел 

изабраног елемента у аули 

зграде Техничких факултета. 

12 Однос елемента и целине 

Анализа базе елемената у 

аули зграде Техничких 

факултета и дефинисање 

фрагмената за 

моделирање. 

Лист бр. 8 – Модел 

изабраног фрагмента у аули 

зграде Техничких факултета. 

13 3D скенирање архитектонских објеката  
3D прикази на бази облака 

тачака. 

Лист бр. 9 – Визуелизације 

3D приказа на бази облака 

тачака. 

14 
3D моделирање на бази облака тачака 
(point cloud) 

3D моделирање на бази 

облака тачака.  

Лист бр. 10 – Моделирање 

изабраног фрагмента ауле 

зграде Техничких факултета, 

на бази облака тачака. 

15 Презентација радова 
Презентација радова:  

Лист бр. 7 – Лист бр. 10 

 

 

Обавезна литература: 
 
AutoCAD 2013 User’s Guide, Autodesk, 2012, http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2013/ENU/PDFs/acdmac_2013_users_guide.pdf  
 
AutoCAD 2013 Command Reference, Autodesk, 2012, 
http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2013/ENU/PDFs/acdmac_2013_command_reference_guide.pdf  
 

Препоручена литература: 
Витрувије: Десет књига о архитектури, Грађевинска књига, Београд  

(издање на енглеском http://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/29239-h.htm)  

Паладио: Четири књиге о архитектури, Грађевинска књига, Београд 

(http://archive.org/download/cinqueordinidiar00pall/cinqueordinidiar00pall.pdf) 

Vignola: Regola delli cinque ordini d'architettura, http://archive.org/download/ordinidarchitett00vign/ordinidarchitett00vign.pdf  

Chitham, R.: The Classical Orders of Architecture, Elsevier, Architectural Press, 2005, http://www.scribd.com/doc/7595246/The-Classical-

Orders-of-Architecture  

Јаковљевић, З.: Два примера рестаурације фасада – Зграда у Ул. Српских владара бр. 8 и зграда Техничкох факултета, 

Булевар револуције 73 

 

http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2013/ENU/PDFs/acdmac_2013_users_guide.pdf
http://docs.autodesk.com/ACDMAC/2013/ENU/PDFs/acdmac_2013_command_reference_guide.pdf
http://www.gutenberg.org/files/20239/20239-h/29239-h.htm
http://archive.org/download/cinqueordinidiar00pall/cinqueordinidiar00pall.pdf
http://archive.org/download/ordinidarchitett00vign/ordinidarchitett00vign.pdf
http://www.scribd.com/doc/7595246/The-Classical-Orders-of-Architecture
http://www.scribd.com/doc/7595246/The-Classical-Orders-of-Architecture
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Начин полагања испита (садржај елабората, пројекта или  семинарског рада): 
Завршни елаборат се састоји од 10 листова А4 формата насталих током семестра, као и једног финалног постера који се предаје 

и брани у испитном року. 

Критеријуми оцењивања: 
Оцену чини општи утисак о активности студената током семестра (редовни доласци, презентације радова, 20%), комплетиран 

елаборат од десет графичких листова А4 формата (јасно и ефектно саопштавање идеје, евидентан напредак у техници 3D 

моделирања, 50%) и финални постер  (примена свих савладаних техника моделирања, избор и разрада теме, усмена одбрана, 

30%). 

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 20 Постер 50/70 30 

Елаборат (Лист 01 – 10) 50   
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


