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Весна Цагић Милошевић, в. проф.

Основни циљ је развијање концепта и елемената разраде изложбеног павиљона Србије за 
такмичење Solar Decathlon. Пројектни задатак дефинисан је у складу са концептом 
такмичења студентских тимова, а то је визија савременог концепта одрживог грађења у 
земљи коју презентују, кроз пројекат монтажно-демонтажног павиљона. Као 
комплементарни елемент пројекта културног центра који се разрађује у оквиру студија, 
пројекат павиљона Србије за такмичење Solar Decathlon представља програмско, 
функционално и техничко-технолошко промишљање концепта одрживости у локалном 
контексту, у складу са дефиницијом одрживости која обухвата друштвену, економску и 
еколошку проблематику. 

Изложбени павиљон - Solar Decathlon 

проф. др Милица Јовановић Поповић

1

milicajp@arh.bg.ac.rs

Уводна предавања, гостујућа предавања, рад на пројекту у оквиру заједничких радионица свих 
учесника, самосталан рад, консултације, презентација пројекта.

Јовановић М., Пуцар М., Пајевић М.,  Биоклиматско планирање и пројектовање – 
урбанистички параметри, (библиотека АФ); Пуцар М., Биоклиматска архитектура, 
(библиотека АФ); Wines, J., Green Architecture, Koln: Taschen. (библиотека АФ); Herzog, 
Thomas (Ed.). Solar Energy in Architecture and Urban Planning. Munich and New York: Prestel, 
(библиотека АФ); Schittich, Christian (Ed.)., Solar Architecture: Strategies • Visions • Concepts. 
München: Institut für internationale Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG and Basel: 
Birkhäuser, (библиотека АФ); K. Voss, E. Musall, Net Zero Energy Buildings: International projects 
of carbon neutrality in buildings, Detail Green Books, 2011, Institut fuer Internationale 
Architektur-Dokumentation GmbH & Co. KG.
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др  Љиљана Ђукановић, асистент 
маст.инж.арх. Бојана Станковић, асистент

aрх. Драган Златковић

У складу са временским ограничењем радионице, циљ пројекта је дефинисање концепта 
националног павиљона, кроз преиспитивање савремених културних, социјалних и 
технолошких аспеката одрживог грађења, у контексту локалне проблематике. Очекивани 
ниво разраде је идејни пројекат, са јасно дефинисаним концептом материјализације и 
технологије изградње. 
Настава се одвија у виду предавања која обухватају упознавање са концептом такмичења 
Solar Decathlon, најзначајнијим примерима реализованих павиљона, као и гостујуће 
предавање учесника прошлогодишњег победничког тима (Арх.Драган Златковић, учесник 
тима RESSÒ са UPC Barcelona) на коме ће победнички пројекат бити детаљно приказан.  
Даљи рад одвија кроз заједнички рад са студентима и обухвата неколико фаза: 
- рад на проналажењу и дефинисању концепта павиљона – програмске одреднице 
- разрада концепта – функционално решење и технологија изградње 
- рад на идејном решењу 
- презентација решења и припрема за усмену одбрану 
- финална презентација пројекта павиљона: изложба и усмена одбрана 



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.
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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.
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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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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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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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унети критеријуме 
оцењивања. укупан број 
поена је 100.

критеријуми оцењивања
оцењивање

могућност даље разраде и промовисања најуспешнијих идејних решења 

100

редовност и активно учешће у заједничком раду током трајања радионице

квалитет идејног решења: концепт, разрада, графичка презентација

квалитет усмене презентације пројекта

30

50

20




