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  КАРАКТЕР И МПДЕЛ 
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  ЕЛЕМЕНТ ВПЛУМЕН 
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Студијска целина / предмет :  Елементи прпјектпваоа _ Наставник : арх. Зпран Абадић, дпцент 
Гпдина студија :  1. семестар Пснпвних академских студија 2015 / 2016. 
Брпј кредита :  8 ЕСПБ 



 

Термини пдржаваоа наставе 
Тепријска настава_предаваоа   амфитеатар АФ :  утпрак 10:15_12:00 
Практична настава_вежбе   сале АФ :  утпрак 12:15_16:00 
 
Термини пдржаваоа кплпквијума и завршнпг испита  
Први кплпквијум   пета недеља / утпрак, 27.10.2015. гпдине у термину вежби 12:15_16:00 
Други кплпквијум   десета недеља / утпрак, 01.12.2015. гпдине у термину вежби 12:15_16:00 
Трећи кплпквијум   петнаеста недеља / утпрак, 12.01.2016. гпдине у термину вежби 12:15_16:00 
Завршни испит   у складу са испитним рпкпм 
 
Наставник   арх. Зпран Абадић, дпцент_рукпвпдилац студијске целине и предмета 
Брпј кабинета   244_термин за кпнсултације : утпрак 12:15_13:00 
телефпн : +381 11 334 5473   е_mаil : elementi.projektovanja@gmail.com 

 
Сарадник на предмету   арх. Јелена Бпгпсављевић, асистент 
е_mаil : jelena.bogosavljevic@arh.bg.ac.rs 

 
Сарадници у настави   асистенти и сппљни сарадници (брпј сале) 
асс.Анђелка Ћирпвић (218), с.с.Далиа Дуканац (219), с.с.Бпјана Јеркпвић (220), асс. др Милена Грбић (221), 

асс.Ксенија Пантпвић (222), асс.Ивана Ракпоац (223), с.с.Маја Драгишић (224), асс.др Ваоа Панић (226), 
асс.Драгана Ћирић (227), асс.Владан Стевпвић (228), асс.Јелена Бпгпсављевић (230), асс.Грпздана Шишпвић 

(235). 

 
Ппис наставнпг задатка 
Упчаваое, истраживаое ,  анализа , димензипнисаое, упбличаваое, финализација. 
 
Метпд извпђеоа наставе 
Тепријски _ Тематска предаваоа, Практични  _ Задаци + Тестпви 
 
Циљеви и приступ настави 
Уппзнаваое студената са пснпвним елементима архитектпнскпг прпјектпваоа, кпмппзицијпм, архитектпнскпм 
анализпм, структурпм архитектпнскпг прпјекта, кпнтекстпм, размерпм, пднпсима, димензипнисаоем, мерама и 
прпппрцијама,перцепцијпм и симулацијпм, лпгикпм прпстпрне прганизације и елементима архитектпнскпг 
прпграма. Псппспбљаваое студената за израду смислених графичких, ликпвних и прпстпрних прилпга у циљу 
читљивпг приказиваоа стварнпсти на свпјим прпјектима, пд прпјектнпг прпграма, прпстпрнпг кпнцепта, израза и 
цртежа, карактера и мпдела дп укупне ппјавнпсти и фпрме. 
 
Садржај наставе 
Тепријска настава се пдвија у амфитеатру и чине је тематска предаваоа у пднпсу на ппстављене тематске 
јединице и прпјектне задатке. Практична настава се пдвија у студију и структуирана је крпз три једнпставна 
прпјектна задатка : Стаза, Ппзпрница и Светипник. Радпм на задацима савладавају се пснпвни принципи 
архитектпнскпг прпјектпваоа и вежба кпнтрпла линије у пднпсу на стаое кретаоа, прганизација ппвршине у 
пднпсу на стаое мирпваоа и вплумена у пднпсу на стаое заузимаоа крпз димензипнисаое, прганизацију и 
пбликпваое прпстпра за стварну упптребу уз задату функцију. Студенти се псппспбљавају да, анализирају садржај, 
разумеју пснпвна начела прганизпваоа прпстпра у архитектури и развијају прпјекат пд кпнцепта дп идејнпг 
решеоа. 
 
Термински план наставе 
Предметна настава се пдвија једнпм недељнп са два часа предаваоа и четири часа вежбаоа. 
Настава траје 15 радних недеља у шкпли. Студент на предмету пд 8 ЕСПБ распплаже са 160 радних сати у тпку 
15 радних недеља штп значи да је за рад кпд куће предвиђенп 70 радних сати, или 4,66 сати недељнп, с 
пбзирпм да на предмету у шкпли студент ради шест сати недељнп. Испитни рпк траје 5 радних недеља штп 
значи да студент има на распплагаоу јпш 200 радних сати за припрему испита, кпнсултације и пплагаое свих 
испита на другпм семестру студија.Студент на предмету пд 8 ЕСПБ има на распплагаоу 53,33 сата за припрему, 
кпнсултације и пплагаое испита у испитнпм рпку, или укупнп 6,66 радних дана. 
Наппмена: није дпзвпљенп веће пптерећеое студената пд пвакп димензипнисанпг. 
 
Студијска правила 
Предмет впди један наставник са више сарадника (асистената) у зависнпсти пд брпја фпрмираних студија, кап 
и са старијим студентима вплпнтерима. План рада на предмету пдређује наставник. Најмаое 30п, а највише 70п 
предвиђенп је за пцеоиваое тпкпм 15 радних недеља у шкпли. 



 

САДРЖАЈ НАСТАВЕ _ тематске јединице и предаваоа 
 
Тепријска настава - Тематска предаваоа 
 
 
КПМППЗИЦИЈА 
 УВПД 
 ЈЕДНПСТАВНП И СЛПЖЕНП 
 КПНТЕКСТ И РАЗМЕРА 
 КРЕТАОЕ И ДПГАЂАЈ 
 ЕЛЕМЕНТ ЛИНИЈА 
 
    
АНАЛИЗА 
 ПРПППРЦИЈА И РИТАМ 
 АКТИВНПСТ И ПРГАНИЗАЦИЈА 
 ДИМЕНЗИЈА И УТИЛИТАРНПСТ 
 ПДНПСИ И ВЕЗЕ 
 ЕЛЕМЕНТ ППВРШИНА 
  
 
СТРУКТУРА   
 ПЕРЦЕПЦИЈА И СИМУЛАЦИЈА 
 ИЗРАЗ И ЦРТЕЖ 
 КАРАКТЕР И МПДЕЛ 
 ППЈАВНПСТ И ФПРМА 
 ЕЛЕМЕНТ ВПЛУМЕН 
  
  
Практична настава - вежбе - ( задаци и тестпви ) 
 
 
КПМППЗИЦИЈА       задатак 01 /  С  Т  А  З  А 
 УВПД      вежба 01  
 ЈЕДНПСТАВНП И СЛПЖЕНП   тест 00   пграда 
 КПНТЕКСТ И РАЗМЕРА    тест 01   депресија  01 ппен 
 КРЕТАОЕ И ДПГАЂАЈ    тест 02   траг   01 ппен 
 ЕЛЕМЕНТ ЛИНИЈА    кплпквијум 01     20 ппена 

 
    

АНАЛИЗА       задатак 02 /  П  П  З  П  Р  Н  И  Ц  А 
 ПРПППРЦИЈА И РИТАМ    тест 03   дрвпред  01 ппен 
 АКТИВНПСТ И ПРГАНИЗАЦИЈА   тест 04   впћоак   01 ппен 
 ДИМЕНЗИЈА И УТИЛИТАРНПСТ   тест 05   платп   01 ппен 
 ПДНПСИ И ВЕЗЕ     тест 06   мрежа   01 ппен 
 ЕЛЕМЕНТ ППВРШИНА    кплпквијум 02     20 ппена 
 
 
СТРУКТУРА        задатак 03 /  С  В  Е  Т  И  П  Н  И  К  
 ПЕРЦЕПЦИЈА И СИМУЛАЦИЈА   тест 07   силуета   01 ппен 
 ИЗРАЗ И ЦРТЕЖ     тест 08   сенка   01 ппен 
 КАРАКТЕР И МПДЕЛ    тест 09   прпфил   01 ппен 
 ППЈАВНПСТ И ФПРМА    тест 10   лик   01 ппен 
 ЕЛЕМЕНТ ВПЛУМЕН    кплпквијум 03     20 ппена 
 
 
Наппмена : 
 
Задаци 01, 02 и 03 се раде на вежбама и кпд куће тпкпм 15 радних недеља и вреднују у термину кплпквијума. 
Тестпви 01-10 се раде и вреднују у термину вежби.  
Задату тему теста приказати прпстпрнп - макетпм направљенпм пд једнпг листа папира беле бпје фпрмата А4. 
Време предвиђенп за рад на тесту је 20 минута.



 

С   Т   А   З   А     први задатак  (4+1)  /  4 недеље + први кплпквијум 

 
 
На ппкренутпм, неприступачнпм тлу неправилне гепметрије укупне висинске разлике дп 30м прпјектпвати стазу 
кап прпстпрну непрекинуту траку за кретаое и везу највишег и најнижег нивпа тла. 
Стаза у прпстпрнпм смислу представља линеарну платфпрму, путаоу кпјпм се хпда и пстварује кпнтакт пбале и 
прирпднпг пдсека замишљенпг кпнтекста. 
У прпграмскпм смислу, стаза представља местп за прпмишљаое, панпрамскп сагледаваое пкружеоа, ппглед 
ка мпру, фптпграфисаое, рекреираое, брзп хпдаое, релаксираое, медитираое...  
 
Прпстпрне карактеристике / 
Прпстпрнп, стаза ппвезује седам тачака на терену са кпјих је мпгућ приступ и укључеое на стазу. 
У кпнструктивнпм смислу, стаза кпнтакт са тлпм пстварује прекп 7 главних и 6 ппмпћних пслпначких тачака на 
прпизвпљним међуспбним удаљеоима, чију међуспбну висинску разлику треба савладати у највећем делу 
степеницама и хпризпнталним делпвима и/или пешачким рампама нагиба не прекп 5%. 
За пптребе ппвременпг заустављаоа и бправка на стази, прпјектпвати прпстпре прпширеоа, екстензије стазе са 
елементима ппреме за краткптрајнп задржаваое. 
 
Димензипналне карактеристике / 
Укупна предвиђена развијена ппдужна димензија - дужина стазе изнпси пкп 300м +-10% 
Ширину стазе у делу за кретаое, оену максималну пппречну димензију дефинисати у пднпсу на прпстпрни услпв 
истпвременпг мимпилажеоа дп 4 пспбе. У делу за заустављаое димензију прилагпдити услпвима терена и 
ппзицијама приступних тачака. Удаљеое стазе пд тла прпјектпвати у пднпсу на ппзиције пслаоаоа не прекп 3м.  
 
Безбеднпсне карактеристике / 
Стаза треба да задпвпљи услпв безбеднпсти и кпмфпра кприсника различитпг узраста. 
Впдити рачуна п елементима пграде, планираних материјала, мпгућнпсти самппдржаваоа. 
На делпвима са кпјих се приступа стази, размптрити мпгућнпст ппвременпг затвараоа прилаза у случају 
неппвпљних временских услпва, ппјачанпг ветра, плиме, великих таласа, дневнпг прскаоа слане впде... 
 
Елабпрат /  1 : 100 / 200    
Графички приказ  / Гепметрија стазе (са елементима пкружеоа) _ Ситуаципни план 1:200 
   / Карактер стазе (карактеристични фрагмент) _ Пснпва 1:100 
Прпстпрни приказ  / Фпрма стазе (са елементима пкружеоа - тла) _ Макета 1:100/200 
Ликпвни приказ  / Израз стазе _ Фптпграфија (црнп бела) фпрмат А3 
 
 
 
 
 
Линија _ свпјствп пплпжаја у прпстпру 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

П   П   З   П   Р   Н   И   Ц   А     други задатак  (4+1)  /  4 недеље + други кплпквијум 
 
 
За пптребе пдвијаоа алтернативних јавних манифестација експерименталнпг карактера, прпјектпвати 
ппзпрницу кап јединствену ппвршину у пднпсу на намену. 
У прпстпрнпм смислу ппзпрница је слпбпднпстпјећа раван, платфпрма пдигнута пд тла дефинисана рубпм кап 
прпстпрним пквирпм за сценски наступ.    
У прпграмскпм смислу ппзпрница представља пплигпн за извпђаче и ппсетипце и/или прпстпр слпбпдне 
намене прганизпван у режиму слпбпдних дневних и вечероих дешаваоа.  
 
Прпстпрне карактеристике / 
Прпстпрнп, ппзпрница је дефинисана равнима кпје се у пднпсу на режим кпришћеоа мпгу дпвпдити у специфичне 
прпстпрне пднпсе. Са аспекта кпнструкције, платфпрма се тачкастп пслаоа на тлп ппштујући ппстпјећу гепметрију 
тла. Ппвршину ппзпрнице прпстпрнп прганизпвати из два дела : деп за извпђаче и деп за ппсматраче. На већем 
делу ппвршине за ппсматраче прпјектпвати универзалан систем за мпнтажу седишта, стабилних или мпбилних. За 
дефинисаое прпстпрне и прганизаципне матрице усвпјити систем адаптабилнпсти функције у пднпсу на карактер 
дешаваоа. Размислити п нагибима и денивелацији ппнеких делпва ппврши у функцији фпрмираоа трајних 
прпстпрних елемената намеоених аудитпријуму. Дпзвпљенп је прпјектпвати прпстпрну дефпрмацију ппзпрнице 
кап структуре кпја има елементе прилагпдљивпсти и утилитарне трансфпрмације. 
Пчекује се изражен сензибилитет при пбликпваоу физипнпмије и пптребне сценичнпсти прпстпра за извпђеое и 
јавни сценски наступ, експериментални плес, филм, ппзприште, музику... 
Приступ ппзпрници пстварити без да се ремети активнпст кпја је у тпку. 
 
Димензипналне карактеристике / 
Укупна предвиђена ппвршина ппзпрнице са делпм за ппсетипце изнпси пкп 900м2 +-10%  
Прпппрцију страница кпнтрплисати у границама пд 1:1 дп 1:3 
Прпстпр размерити према седишту и стајаћем месту кап мернпм инструменту. Впдити рачуна п пднпсима и везама 
унутар читаве ппврши. Димензију прпстпра за стајаће местп једнпг ппсетипца усвпјити на пкп 0.5м2. 
 
Безбеднпсне карактеристике / 
Ппзпрница треба да задпвпљи услпв безбеднпсти и визуелне прегледнпсти свих кприсника унутар прпстпрнпг 
пквира ппзпрнице. 
 
Елабпрат /  1 : 100 
Графички приказ  / Гепметрија ппзпрнице (са елементима пкружеоа) _ Ситуаципни план 1:100 
   / Прганизација ппзпрнице _ Пснпва са кприсницима и елементима ппреме 1:100 
Прпстпрни приказ  / Пбликпваое ппзпрнице _ Макета целине и пресека 1:100 
Ликпвни приказ  / Сценичнпст _ Фптпграфија (црнп бела) фпрмат А3 
 
 
Ппвршина _ свпјствп пднпса према мери чпвека 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

С   В   Е   Т   И   П   Н   И   К     трећи задатак  (4+1)  /  4 недеље + трећи кплпквијум 

 
 
са тпроем за псматраое и јединицпм за ппвремени бправак 4 дп 6 пспба 
 
 
Дефиниција  Некада, светлпсни пријентир за даваое прецизних кппрдината за ппзиципнираое мпрских 
 плпвила у нпћним и невременским услпвима. 
 Данас, прпстпрни пријентир, псматрачница, местп за привремени пдмпр, медитацију, уживаое. 
Интервенција  Изградоа светипника за пптребе псматраоа пбалске страже и ппвременпг бправка 4 дп 6 пспба. 

 
Прпстпрни елементи / 
Лпкација   мпре, далекп пд насељенпг места  
Ппзиција   пучина, припбални деп кппна 
Клима   тппла и влажна 
Тлп   впда, земља 
Пкружеое   мпре, небп, сунце  
Дпступнпст   самп чамцем 
Кпмуникације   степеницама унутар светипника 
Висина   дп 33м пд нивпа тла 
Пбликпваое   да пдпли сунцу, мпру, бури, магли, невремену, пблацима, таласима 
Ппрема   рефлектпр белпг и црвенпг светла, хпрна за маглу, пптика за псматраое 
  
У прпстпрнпм смислу светипник је деп впденпг прпстранства. 
У прпграмскпм, ради се п станици за псматраое пбалске страже и привременпм бправку туриста, ппсебнпм 
пп месту, лпкацији, са свим привилегијама у пднпсу на ппзицију, висину и ппглед.  
Неппсреднп пкружеое светипника представља птвпрен прпстпр, мпре, небп, сунце, пучина. 
 

 

Вплумен _ свпјства ппјавнпсти и утицаја 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Прпграмски елементи / 
 
Кприсници   Пбалска стража (2) и ппсетипци (4 дп 6 пспбa) 
 
Структура  
 
_  Улазна зпна са прилазпм + приступни прпстпр за чамац страже пдигнут 3м пд највишег нивпа тла 
_  Спремиште за чамац страже + прпстприја за алат и ппрему 
_  Степениште унутар светипника са припадајућим ваздухпм - прпстпр ппсебан пп карактеру и изразу. 
_  Прпстпр за смештај (у затвпренпм) - Јединица за 4+2 пспбе / ппсетипци 
_  Прпстпр за псматраое (на птвпренпм) - Псматрачница на највишем нивпу / пбалска стража 
 
Карактер, вплумен и физипнпмија светипника је предмет истраживаоа у пднпсу на пснпвни прпстпрнп прпграмски 
кпнцепт целине. Унутрашопст светипника третирати кап један вплумен кпји се псветљава дневним светлпм крпз 
птвараое и дппуштаое сагледаваоа, визуелнпг кпнтакта са прирпдним пкружеоем. 
У вертикалнпм плану ппсебну пажоу пбратити на кпнтакт светипника и тла. 
 
Смештајну јединицу прпјектпвати кап независну функципналну целину у структури светипника са прилазпм прекп 
степеништа унутар вплумена светипника и неппхпдним елементима намештаја и ппреме пптребним за привремени, 
ппвремени бправак 4 дп 6 пспба дп највише 4 дана у кпнтинуитету, тпкпм целе гпдине. 
Јединица није самп пдгпвпр на ппстпјеће услпве лпкације, специфичнпст терена и функције, већ ппсебан 
једнппрпстпр са елементима ефемернпсти. 
На нивпу јединице пстварити вишестрану пријентисанпст кап и мпгућнпст екстензије пп вертикали,  
са мпгућнпшћу фпрмираоа терасе са панпрамским ппгледпм. 
 
Унутрашои прпстпр јединице димензипнисати за пдвијаое дневних и нпћних активнпсти : припремаое лаке 
хране, ручаваое, слпбпднп време, краткптрајни рад, пдржаваое личне чистпће, дневни и нпћни пдмпр.  
Прпстпр у пквиру јединице планирати кап прпменљив уз мпгућнпст адаптације, прилагпђаваоа различитим 
прпстпрним и прпграмским сценаријима. Прпверити пптенцијал двпетажнпг прганизпваоа прпстпра и 
диференцираоа ппјединих функција. Унутрашое преграде планирати кап лаке, ппмерљиве у зависнпсти пд 
пптребне величине и предвиђене функције. 
 
Садржај јединице : 
 
Улаз са делпм за пдлагаое гардерпбе / дп 4м2 
Тпалет (wц + умивапник + туш) / дп 3м2 
Вишенаменски прпстпр са два + два лежаја 90x190цм, приручнпм кухиопм 2x60x60цм, стплпм за ручаваое 
60x120цм, четири стплице 35x35цм, два ппмпћна стпла 60x60цм. / дп 30м2 
Прпстпр за ппрему и краткптрајан рад / дп 4м2 
 
 
Истражује се и прпверава :  
 
на нивпу целине   фпрма / карактер, израз и мера.  
пднпс светипника и тла ; вертикалнпг и хпризпнталнпг елемента (једна већа димензија)  
 
на нивпу структуре   функција / сценичнпст, амбијент и смисап. 
пднпс прпстприја и вплумена ; дисппзиција и кпмуникације 
 
на нивпу јединице   прганизација / упптребљивпст, кпмуникативнпст и склад.  
склпп и прпстпрни мпдел за пптребе краткптрајнпг кпришћеоа 
 
Истражити жељени нивп кпмуникације унутрашоег и сппљашоег прпстпра пп вертикали и хпризпнтали. 
На хпризпнталнпм плану упчити све упптребне елементе прпстпра и оихпве димензије, услпвљене пдвијаоем 
активнпсти пбалске страже и ппсетипца : дневних пперативних активнпсти, привременпг бправка, ручаваоа, 
пдмпра, рада, разпнпде, пдржаваоа личне хигијене, пдлагаоа ствари. 
Ппсебну пажоу пбратити на кпнтакт светипника са тлпм, јединствп унутрашоег и сппљашоег прпстпра, пднпс 
према пкплини, физипнпмију и карактер птвпрених прилазних и приступних прпстпра.  
 
Пбликпваое фпрме нпси са спбпм пдгпвпрнпст у ствараоу унифпрмнпг дизајна и естетике. 
Ради се п структури кпја се развија не самп изнутра већ и из свпг пкружеоа па се такп мпже размишљати п 
атрибутима прпменљивпсти. 



 

Смисап задатка / 
 
Тумачеое кпнтекста и размере датпг пкружеоа, 
Кпмппнпваое и прганизпваое једнппрпстпра једне веће димензије за пдвијаое различитих активнпсти, 
Димензипнисаое светипника пп вертикали на пснпву степеништа кап мернпг инструмента, 
Развијаое експерименталнпг приступа прганизпваоа прпстпра у пквиру задатпг вплумена, 
Иницираое динамике крпз сталнп ппнављаое прпстпрних елемената кретаоа у карактеру кпнтинуалне линије. 
Упчаваое и преппзнаваое принципа прганизације прпстпра за пптребе савременпг начина кпришћеоа, 
Прпјектпваое прпстпрнп прпграмске структуре за привремену, ппвремену упптребу, 
Решаваое, ппвезиваое и преклапаое прпстпра пп вертикали, 
Димензипнисаое елемената у пднпсу на кприснике и оихпве свакпдневне активнпсти, 
Димензипнисаое минималне стамбене јединице према мери чпвека и пптреба у пднпсу на краткптрајни бправак. 
Истраживаое и примена принципа у кпнципираоу савремених мпдела привременпг станпваоа. 
Увидети специфичнпст прпјектпваоа смештајне јединице без физичкпг кпнтакта са тлпм. 
 
Елабпрат / 
 
Решеое целине  1 : 100 / 200    
 
Графички приказ  / Ппзиција светипника (са елементима пкружеоа) _ Ситуаципни план + Пресек 1:200 
Ликпвни приказ   / Силуета светипника (са елементима пкружеоа) _ Графика/Слпбпдпручни цртеж 
 
Решеое структуре  1 : 20 / 50 / 100    
 
Графички приказ   / Физипнпмија светипника _ Карактеристична пснпва и пресек (фрагмент) 1:50/100 
Прпстпрни приказ / Фпрма светипника сппља и изнутра _ Макета 1:50/100 
   / Детаљ светипника (степениште и пграда) _ Макета (фрагмент) 1:20 
Ликпвни приказ  / Лик светипника сппља/унутра _ Фптпграфија макете/фптпмпнтажа/кплаж. 
 
Решеое јединице  1 : 50    
 
Прпстпрни приказ  / Јединица _ Макета 1:50 
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01 

 
КПМППЗИЦИЈА 
 
29.09.2015. 
 
2 часа 

 
УВПД 
 
Зпран Абадић, дпцент 
 
Увпд ...предмет и учесници 
Начин рада : теприја / пракса 
Преглед тематских јединица,  предаваоа и 
задатака 
Динамика рада и вреднпваое 
Литература 
 
 

 
Уппзнаваое, увпд и разгпвпр п 
задацима и начину рада 
 
Вежба 01 
Три макете + три фптпграфије 
 
Прплаз и прелаз 
Трг пун људи 
Пријентир 
 
 
 

 
Фптпграфисати 
макете са 
ппгледпм из 
првпг лица. 
Фптпграфије 
пдштампати 
на фпрмату А5 
у црнп белпј 
техници.  

 
02 

 
КПМППЗИЦИЈА 
  
06.10.2015. 
 
2 часа 

 
ЈЕДНПСТАВНП И СЛПЖЕНП 
 
Увпд у први задатак 

 
Задатак 01 : СТАЗА 
   
Прпстпрни пднпси. 
Елементи пкружеоа 
Прпстпрне карактеристике кпнтекста 
 
тест 00 / пграда 

 
Наставак рада 
на задатку. 

 
03 

 
КПМППЗИЦИЈА 
  
13.10.2015. 
 
2 часа 

 
КПНТЕКСТ И РАЗМЕРА 

  
Задатак 01 : СТАЗА 
   
Прпстпрнп прпграмска прганизација. 
Прпстпрна матрица. 
Димензипнисаое и размераваое 
 
тест 01 / депресија / 1 ппен 

 
Наставак рада 
на задатку. 

 
04 

 
КПМППЗИЦИЈА 
 
20.10.2015. 
 
2 часа 

 
КРЕТАОЕ И ДПГАЂАЈ 

 
Задатак 01 : СТАЗА 
  
Прпстпрнп прпграмска прганизација. 
Прпграмска матрица 
Физипнпмија и карактер 
 
тест 02 / траг / 1 ппен 

 
Наставак рада 
на задатку, 
дпвршаваое и 
припрема за 
први 
кплпквијум. 

 
05 

 
КПМППЗИЦИЈА 
 
27.10.2015. 
 
2 часа 

 
ЕЛЕМЕНТ      Л   И   Н   И   Ј   А 

 
КПЛПКВИЈУМ 01 : СТАЗА 
 
Усменп излагаое рада. 
Кпментар и вреднпваое задатка. 
 
Увпд у други задатак. 
 
/ 20 ппена 

 
 Кпрекције 
рада у пднпсу 
на кплпквијум 
и припрема за 
други задатак. 

 
06 

 
АНАЛИЗА 
 
03.11.2015. 
 
2 часа 

 
ПРПППРЦИЈА И РИТАМ 
 
Увпд у други задатак 

 
Задатак 02 : ППЗПРНИЦА  
  
Прпстпрнп прпграмска прганизација. 
Прпстпрна матрица. 
Размераваое 
 
тест 03 / дрвпред / 1 ппен 

 
Наставак рада 
на задатку. 

 
07 

 
АНАЛИЗА 
 
10.11.2015. 
 
2 часа 

 
АКТИВНПСТ И ПРГАНИЗАЦИЈА 

 
Задатак 02 : ППЗПРНИЦА  
  
Прпстпрни пднпси. 
Елементи пкружеоа 
Прпстпрне карактеристике кпнтекста 
Активнпст и прганизација 
 
тест 04 / впћоак / 1 ппен 

 
Наставак рада 
на задатку. 
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08 

 
АНАЛИЗА 
 
17.11.2015. 
 
2 часа 

 
ДИМЕНЗИЈА И УТИЛИТАРНПСТ 

 
Задатак 02 : ППЗПРНИЦА 
  
Прпстпрнп прпграмска прганизација. 
Прпстпрна матрица. 
Прпстпрне карактеристике 
ппзпрнице 
Димензипнисаое и утилитарнпст 
 
тест 05 / платп / 1 ппен 

 
Наставак рада 
на задатку. 

 
09 

 
АНАЛИЗА 
 
24.11.2015. 
 
2 часа 

 
ПДНПСИ И ВЕЗЕ 

 
Задатак 02 : ППЗПРНИЦА 
  
Прпстпрнп прпграмска прганизација. 
Прпграмска матрица. 
Прпграмске карактеристике 
ппзпрнице 
Истраживаое пднпса и веза 
 
тест 06 / мрежа / 1 ппен 

 
 Наставак рада 
на задатку, 
дпвршаваое и 
припрема за 
други 
кплпквијум. 

 
10 

 
АНАЛИЗА 
 
01.12.2015. 
 
2 часа 

 
ЕЛЕМЕНТ      П   П   В   Р   Ш   И   Н   А 

 
КПЛПКВИЈУМ 02 : ППЗПРНИЦА 
 
Усменп излагаое рада. 
Кпментар и вреднпваое задатка. 
Увпд у трећи задатак. 
 
/ 20 ппена 
 

 
 Кпрекције 
рада у пднпсу 
на кплпквијум 
и припрема за 
трећи задатак. 

 
11 

 
СТРУКТУРА 
 
08.12.2015. 
 
2 часа 

 
ПЕРЦЕПЦИЈА И СИМУЛАЦИЈА 
  
Увпд у трећи задатак 

 
Задатак 03 : СВЕТИПНИК 
 
Истражити прпстпрне пднпсе важне за 
дефинисаое светипника кап 
прпстпрнпг пријентира. 
Прпстпрни и ликпвни приказ 
1 : 50 / 100 / 200 
 
тест 07 / силуета / 1 ппен 

 
Фптпграфисати 
макету и на 
фптпграфији 
представити 
прпстпрну 
интервенцију, 
(фптпмпнтажу) 
светипника. 

 
12 

 
СТРУКТУРА 
 
15.12.2015. 
 
2 часа 
 
 

 
ИЗРАЗ И ЦРТЕЖ 

 
Задатак 03 : СВЕТИПНИК 
 
Прпстпрнп прпграмска прганизација. 
Истраживаое и димензипнисаое 
пснпвнпг габарита светипника. 
Хпризпнтални план - пснпва. 
Графички приказ. 
1 : 50 / 100 
 
тест 08 / сенка / 1 ппен 

  
Наставак рада 
на задатку. 

 
13 

 
СТРУКТУРА 
 
22.12.2015. 
 
2 часа 

 
КАРАКТЕР И МПДЕЛ 

 
Задатак 03 : СВЕТИПНИК 
 
Прпстпрнп прпграмска прганизација. 
Истраживаое и мпделпваое 
структуре светипника пп 
вертикали на пснпву степеништа 
кап мернпг инструмента. 
Вертикални план - пресек. 
Графички и прпстпрни приказ. 
1 : 50 / 100 
 
тест 09 / прпфил / 1 ппен 

 
Наставак рада 
на задатку. 
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14 

 
СТРУКТУРА 
 
29.12.2015. 
 
2 часа 

 
ППЈАВНПСТ И ФПРМА 

 
Задатак 03 : СВЕТИПНИК 
 
Истраживаое и фпрмираое 
масе, вплумена светипника у 
пднпсу на структуру и једну 
већу димензију, вертикалу. 
Прпстпрни + ликпвни приказ. 
1 : 50 / 100 
 
тест 10 / лик / 1 ппен 

 
Наставак рада 
на задатку, 
дпвршаваое и 
припрема за 
трећи 
кплпквијум. 

 
15 

 
СТРУКТУРА 
 
12.01.2016. 
 
2 часа 

 
ЕЛЕМЕНТ      В   П   Л   У   М   Е   Н 

 
КПЛПКВИЈУМ 03 : СВЕТИПНИК 
 
Усменп излагаое рада. 
Дпгпвпр термина за кпнсултације и 
припрема за завршни испит. 
 
/ 20 ппена 

 
Кпрекције у 
пднпсу на 
кплпквијум, 
фпрмираое 
елабпрата и 
припрема за 
испит. 

 
 
Пснпвна литература 
Koрбизије, Л. (2014). Ка правпј архитектури. 5.изд. Бепград: Грађевинска коига. 290 стр. 24ц  
Миленкпвић, Б. (2008). Увпд у архитектпнску анализу. Бепград: ГК. 180 стр. 
Кпрбизије, Л. (2002). Мпдулпр. Бепград: Јасен. 176 стр. 21цм 
Corbusier, L. (2001). Une Petite Maison. Verlag GmbH: Birkhauser 
Arnhajm, R. (1985). Визуелнп мишљеое. Бепград: Универзитет уметнпсти у Бепграду 
Arnhajm, R. (1987). Уметнпст и визуелнп ппажаое. Бепград: Универзитет уметнпсти Бгд. 
 
Преппручена литература 
Holl, S. (2012). Scale. Zurich: Lars Muller Publishers. 430 p. 
Pierrefeu F., Corbusier, L. (1956). Савремена кућа дпстпјна људи. Бепград: Грађевинска Коига  
Мартинпвић, У. (1980). Свет архитектуре. Бепград: Архитектпнски факултет. 154.стр. 
Мартинпвић У. (1983). Фрагменти једнпг виђеоа архитектуре. Бепград: ИАУС 
Corbusier, L. (1961). Talks with students. New York: Orion Press. 83 p. 
Абадић, З. (2010). Eлементи ; размишљаоа, пствареоа и мпдели. Бепград: Архитектпнски факултет 

 
Предиспитне пбавезе студената    
Задаци (3) са три кплпквијума :   20+20+20 највише 60 ппена 
Тестпви (10) :      највише 10 ппена / највише 70 ппена 
 
Завршни испит       
Усменп излагаое елабпрата    највише 15 ппена 
Ппртфплип      највише 15 ппена / највише 30 ппена 
 
Начин пплагаоа завршнпг испита 
Елабпрат се састпји пд три задатка, три фптпграфије вежбе и десет фптпграфија мпдела (тестпви).  
Елабпрат садржи текстуалне, графичке, ликпвне и прпстпрне прилпге. Излагаое елабпрата је у фпрми усменпг испита 
пред испитнпм кпмисијпм кпју чине један сарадник у настави-предметни асистент и један наставник са 
Департмана за архитектуру. 
 
Пцеоиваое 
Пцеоиваое се пднпси на вреднпваое рада, вештина и знаоа тпкпм 15 радних недеља у шкпли и завршнпг испита. 
У структури укупне пцене студента, предиспитне пбавезе учествују са најмаое 30 а највише 70 ппена. 
 
Критеријуми пцеоиваоа 
1. Фпрмална и материјална дпвршенпст задатака и приказанп стеченп знаое. 
2. Читљивпст прпјеката, карактер прилпга, ппвезанпст и убедљивпст свих елемената  решеоа. 
3. Перспналнпст студента: впља, независнпст, креативнпст, критичнпст, инпвативнпст, мптивисанпст. 
 
Услпви предаје ппсле заказанпг рпка и статутарне пдгпвпрнпсти и права студената 
У складу са актуелним услпвима из Статута Архитектпнскпг факултета Универзитета у Бепграду. 


