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Циљ задатка је пројектовање просторног склопа као елемента инфраструктуре града.  
У програмском смислу, ради се о поставци специфичног садржаја и фином подешавању у 
односу на тумачење контекста - Београда у статусу престонице културе.  
Станица се може тумачити као место : тренутка и трајања, безграничног стања и временског 
ограничења,  веза и сложених односа, препознавања и представљања, невербалних 
комуникација и контаката, сучељавања и одустајања, ишчекивања и доживљаја.  
У основи, задатак је Идејно архитектонско решење "Станице" , места високофреквентног 
протока енергије, људи, робе и услуга - интерактивне тачке културолошког умрежавања, 
формално или неформално уобличене кроз жељени, пројектовани лик града - друштва.

СТАНИЦА - ПЕРОН БРЗОГ ВОЗА

Зоран Абадић доцент
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0

zoran.abadic@arh.bg.ac.rs

успех на предметима : 
СП 1 - Архитектура, СП 4 - Синтеза, Студио М01А - Пројекат

теоријски и практични 
Предавања, презентације, есеји, радионице, стручне посете, путовања.

Препоручена литература : 
Malcom Mc Cullough, Ambient Commons : Attention in the Age of Embodied Information, MIT Press, 2015. 
Anne Mikoleit Moritz Purckhauer, Urban Code : 100 Lessons for Understanding the City, MIT+gta Verlag, 2011. 
Марк Оже, Неместа : увод у антропологију модерности, Београд, Библиотека XX век,2005. 
Никола Милошевић, Филозофија структурализма, Београд, БИГЗ, 1980. 
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Jелена Богосављевић, асистент

Jелена Богосављевић, асистент 
Милан Караклић, демонстратор

ЗАДАТАК "Станица - Перон брзог воза" представља програмски оквир за истраживање 
просторне и програмске структуре, садржаја и форме. 
 
Теоријски део наставе на предмету се одвија једном недељно кроз семинар, тематска 
предавања, отворене дискусије, активно учешће свих учесника у настави, наставника, 
сарадника и студената и појединачна излагања - презентације. 
 
Практичан део наставе се одвија у студију кроз рад на пројекту - процес истраживања 
архитектонских модела у односу на појединачно постављену тему у оквиру задатка и 
обиласке специфичних локација структуре и инфраструктуре града. 
 
 
 
 



РАзуМЕВАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштВу, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
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РАзуМЕВАњЕ МЕтодА иСтРАжиВАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
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;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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РАзуМЕВАњЕ конСтРуктиВних СиСтЕМА, гРАђЕВинСкЕ и конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕВАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктоВАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.
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АдЕкВАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и функЦији оБјЕктА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзуМЕВАњЕ одноСА изМЕђу чоВЕкА и оБјЕкАтА 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:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АдЕкВАтно знАњЕ о уРБАниСтичкоМ ПРојЕктоВАњу, ПлАниРАњу и ВЕштинАМА укључЕниМ у 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

4

знАњЕ о ликоВниМ уМЕтноСтиМА кАо утиЦАјниМ зА кВАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.

3

СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдоВољАВАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ 
зАхтЕВЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕкВАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодних уМЕтноСти, тЕхнологијА и 
дРуштВЕних нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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2

исходи



унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит40 60

10АктиВноСт токоМ СЕМЕСтРА

АдЕкВАтно знАњЕ о ПРоизВодњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАтиВи и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоВоди у изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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колокВијуМ 1

колокВијуМ 1

интЕРПРЕтАЦијА

конЦЕПт

РАзРАдА

ПРЕзЕнтАЦијА

15

15

15

15

20

10

остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ ВЕштинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхтЕВи коРиСникА у окВиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕВинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

-------- / 18.02.

22.02. / 25.02.

29.02. / 03.03.

07.03. / 10.03.

14.03. / 17.03.

21.03. / 24.03.

28.03. / 31.03.

04.04. / 07.04.

11.04. / 14.04.

18.04. / 21.04.

25.04. / 28.04.

-------- / 05.05.

09.05. / 12.05.

16.05. / 19.05.

23.05. / 26.05.

ЗАДАТАК     представљање / тумачење

ПРОСТОР     истраживање / анализа 

ПРОГРАМ     истраживање / анализа

ПРОСТОР + ПРОГРАМ     истраживање / анализа 

ТЕМА     намера :  презентација (10 поена)

ОДНОСИ     просторна интервенција

ВЕЗЕ     програмска интервенција

КОНЦЕПТ     просторно програмска интервенција : 07.04. колоквијум (15 поена)

ЕЛЕМЕНТИ     разрада : студијско путовање (12.04 - 14.04.)

ЕЛЕМЕНТИ     разрада

ЕЛЕМЕНТИ     разрада

ЕЛЕМЕНТИ     разрада

ЕЛЕМЕНТИ     разрада

КОМПЛЕТ     идејно решење : 19.05. колоквијум (15 поена)

РАДИОНИЦА




