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УПУТСТВО 
 
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 се одржава два пута недељно: понедељком 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.  
 
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. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 31. 
августа 2014 године у 12ч. Презентација студија је у среду, 25. септембра 2014 године у 17ч. 
Пријављивање студената је од 25. до 28. септембра. Студенти бирају студије преко портала АФ. Студио 
прима највише 16, а најмање 8 студената. Листе са распоредом студената по студијима биће објављене на 
веб-сајту АФ у понедељак 30. септембра.  
 
 
 
*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 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
 
 
. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка (обавезно на српском језику): 
„ ...Поново не ради биоскоп...“   
 
Мултиплекс центар - Славија 
 
Година студија:  
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
Број кредита:  
18 ЕСПБ  
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2014/15 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2014/15 
Термини одржавања колоквијума: 
7. и 13. недеља 
 
Наставник:  
в. проф. мр Милан Вујовић 

Сарадници у настави:   
асс. Ксенија Пантовић 

Број кабинета: 237 

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

Телефон: 011/321-8737                                                                                             email: ksenija.pantovic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:    http://studioprojekatmv.wordpress.com/                                                                                                      

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена са 1. године Mастер академских студија 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. 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
      Упркос чињеници да Београд већ деценијама има традицију одржавања запажених филмских фестивала, са 
великим бројем биоскопа, као важним сегментом културне баштине, у последњих десетак година, у светлу 
актуелне кризе значајан број биоскопа у Београду је затворен, или је променио намену. Ипак, потребе за оваквим 
садржајем се и даље одражавају кроз повремене филмске манифестације, алтернативна догађања, биоскопе на 
отвореном, итд.      
      У контексту наведене проблематике савременог културног живота у Београду, али и у складу са општим 
оквиром задатка (спектаклом), провокација „поново не ради биоскоп“, афирмише тему ревитализације и активације 
помало заборављене културе одласка у биоскоп и то кроз пројектовање савременог мултиплекс центра са низом 
пратећих садржаја. Трг Славија, као јавни простор са развијеним социо-културно-политичким наслеђем од општег 
значаја за историју и развој Београда, представља шири просторни оквир задатка. Ужи просторни оквир задатка је 



простор данашњег паркинга Славија, са својом карактеристичном историјом у току које је овде, између осталих, 
била и зграда у којој је био један од првих београдских домова културе, а касније и биоскоп „ Славија“ који је 
срушен почетком деведесетих година. 
      Један од циљева задатка је и истраживање архитектуре кроз идентификовање историјских наратива тј. анализу 
специфичног културног наслеђа наведене локације, које постаје генератор савременог идентитета и културног 
развоја Београда. Специфична историјско-културна обележја локације, користиће као концептуална предлошка за 
савремени приступ пројектовању Мултиплекс центра, и то по угледу на актуелне пројекте овог типа у свету.   
 
 
Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
       Студент ће имати способност да: 

OK1.1  Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 
користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

OK1.2   Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који 
се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

OK1.3   Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 
техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће ће имати знање о: 
OK3.1 Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
OK3.2   Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
OK3.3   Креноативј примени примера добре праксе у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације. 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и 
простори између односе према људским потребама и мери.  

Студент ће имати разумевање о: 
OK5.1   Потребама и тежњама корисника објеката; 
OK5.2   Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
OK5.3   Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају у 
обзир социјалне факторе. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK6.1 Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву. 
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK7.1 Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак; 
OK7.2 Потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 
OK7.3 Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка. 
ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег 
комфора и заштићености.  

Студент ће имати знање о: 
OK9.1 Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
OK9.2 Системима за постизање комфора околине у према  принципима одрживог развоја; 
OK9.3 Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката ( водовод и канализација, електро инсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 
 
 
Пројектни задатак: 
       У задатом просторном контексту кроз посебан осврт на културно наслеђе локације, истражити програмске 
потенцијале и урадити архитектонско-урбанистички пројекат савременог Мултиплекс центра. 
      Од студената се очекује да након спроведеног истраживачког аналитичког дела истраже архитектонско-
урбанистичке могућности за реализацију нових садржаја, њихов однос према постојећој градској структури, 
отварање према карактеристичним саобраћајним правцима, као и њихову појавност у најширем смислу. У складу 
са формираним концептом очекује се слободна интерпретација програма, који ће даље бити дискутован и 
усаглашаван у оквиру студија.  
      Овакав приступ пројектовању требало би да допринесе преиспитивању односа културно наслеђе – 



архитектура, у ком естетика филмске уметности посматрана кроз дискурс културног подтекста локације 
представља подлогу за формирање новог архитектонског израза. У таквом контексту, култура престаје да буде 
само атрибут унутар објекта, већ архитектура егзистира и перципира се специфично у карактеристичном 
културном миљеу.  
 
Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, 
есеји, семинарски радови итд. 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Анализа Истраживање локације и програма, дефинисање теме 

02 Анализа Истраживање локације и програма, презентовање анализа 

03 Концепт Архитектонско-урбанистички концепт, концептуалне макете  

04 Разрада Дискусија концепта, корекције, радне макете Р 1:500 

05 Разрада Обликовање, шеме кретања, ситуација, радне макете Р :500 

06 Разрада Основе, пресеци, корекције макете 

07 1. Колоквијум: Архитектонско урбанистички пројекат Р 1:500 

08 Разрада Корекције  

09 Разрада Корекције, основе, пресеци, изгледи, радна макета Р 1:200 

10 Разрада Материјализација, коначни прилози, макета 1:200 

11 Разрада Корекције, дискусија, рад на моделу 

12 Разрада Корекције, дискусија, рад на моделу, ентеријер 

13 2. Колоквијум: Детаљ Р 1:50 (1:25) 

14 Финализација  Презентација  

 

Обавезна литература:  

Препорука литературе индивидуално сваком студенту у складу са правцем истраживања 

*Часописи, књиге из библиотеке АФ и интернет презентације који се препоручују сваком студенту 

индивидуално у контексту истраживања 
. 
Препоручена литература: 

Препорука литературе индивидуално сваком студенту у складу са правцем истраживања 

*Часописи, књиге из библиотеке АФ и интернет презентације који се препоручују сваком студенту 

индивидуално у контексту истраживања 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Садржај елабората: 
А. Графички прилози 
Ситуација са основом крова и околним објектима      1:1000 
Основа приземља са партерним уређењем                1:500 
Основе свих етажа                                                         1:200 
Карактеристични  пресеци                                             1:200 
Изгледи                                                                            1:200 



Перспективни или аксонометријски прикази 
Детаљ фасаде                                                                 1:10 
Прилог по слободном избору / монтажа / анимација / 
 
Б. Макете објекта                                                            1:1000, 1:500, 1:200, 1:50 (25) 
 
В.Текстуално образложење  
/концепт приказати кроз дијаграме, образложење материјализације/ 
 
Формат и број  листова одређује наставник у студију. 

Критеријуми оцењивања: 
Завршна оцена пројекта представљаће аритметичку средину оцена следећих аспеката који се оцењују: 
 
Урбанистички концепт  
( однос према ширем и ужем контексту, саобраћајно решење, елементи приказивања, регулационо и нивелационо решење) 
 
Архитектонски концепт 
( функционално решење; обликовање- форма; концептуалне претпоставке и њихова реализација; архитектонска композиција, 
јасноћа и читљивост предложене идеје) 
 
Разрада 
( примена свих претходно стечених знања са студија, у смислу разраде пројекта, од концептуалних претпоставки, дијаграма и 
скица, преко архитектонских цртежа у одређеној размери до архитектонског детаља, као и правилна употреба елемената 
архитектонског пројекта) 
 
Конструкција 
( примена основних знања о конструктивној, структуралној и статичкој диспозицији објекта; примена одређеног конструктивног 
система и његово логичко тумачење; елементарно знање о изводљивости предложеног решења и његовој рационалности) 
 
Материјализација 
( примена одговарајућих материјала у пројекту; значај материјализације као концептуалне претпоставке пројекта; архитектонски 
детаљ као основни елемент структуре објекта) 
 
Графика 
( примена свих графичких елемената и одговарајућих, универзалних, симбола у архитектонском цртежу; сразмера елемената 
архитектонског пројекта; јасноћа графичког приказа; уједначеност и речитост графике архитектонског пројекта) 
 
Макета 
( способност апстраховања елемената волуметрије објекта у одређеној, умањеној размери; јасноћа ликовног израза; материјал; 
боја; текстура) 
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 40 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 
испита студент може стећи највише 100 поена.  
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност током семестра 10 концепт 15  
колоквијум 1 15 интерпретација 15 
колоквијум 2 15 разрада 20 
  презентација 10 
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 



Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М6.1 – Студио – А 18ЕСПБ,   
 
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
 
Назив предмета:  
 
 
 
Наставник:  
 
 
 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 
испитне 
обавезе 

Испит Укупно 
поена 

Закључна 
оцена 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
       
       
       
       

 
 
 
 
Датум 
 
 
 
 
Потпис наставника  
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