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Увођење студената у стручну и научну материју и методологију архитектонског 
пројектовања еколошки оправданих објеката уз примену основних начела о енергетској 
ефикасности. Пројектовање хибридног пословног објекта служи као програмски основ за 
адекаватно упознавање студената са елементима архитектонског и урбанистичког 
пројектовања, развијање способности прикупљања информација и савремених могућности 
изградње објеката уз корелацију технологије и архитектуре.Студенти се упознају са 
спољним и унутрашњим чиниоцима који утичу на угодност боравка у одређеном 
архитектонском простору, с посебним освртом на радне и едукативне 
целине,оптимизацијом система енергетске ефикасности објекта.

Hy - Office / Хибридни пословни објекат

доц.мр Будимир Судимац
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sudimac@arh.bg.ac.rs

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз предавања еx-катедра, 
интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти.

Mark Dudek, 2007, Schools and Kindergartens, Birkhauser, Basel,Boston, Berlin 
• Mark Dudek, 2000, Architecture of Schools – The New Learning Environments, Architectural 
Press, London 
• Кнежевић, Кордић, Стамбене и јавне зграде, 1972, Техничка књига, Загреб 
• Detail, Koncept 2003/3 
• Bill Dunster, Craig Simmons, Bobbz Gilbert, 2009, The ZEDbook, Taylor&Francis Group, New 
York 
• Georg Albert, 2010, Energieeffiziente Architektur in Deutschland, Wustenrot Stiftung, Zurich

ван. проф. Милетић Дејан

250

асс.Анђела Дубљевић

доц.др Анђелковић Александар, проф. Димитрије Младеновић, 
Парабуцки Зоран маст.инж. арх. , Јанко Живковић. мас.инж. маш. 
Стефан Попадић мас. инж. арх.

На локацији Познањ - Пољска, студенти ће истраживати друштвено-историјске оквире, 
архитектонско-урбанистичке могућности и енергетске потенцијале локације за реализацију 
пројекта хибридног пословног објекта. Основа пројектног задатка је развијање 
архитектонске форме и фасадног омотача који ће омогућити интегративно коришћење 
различитих облика енергије. Природа је неисцрпан извор инспирације за проблеме 
енергетске ефикасности и одрживости. Циљ пројекта је развијање функционално неопходне 
структуре са решавањем проблема енергетске оптимизације фасадног омотача који је 
формално интегрисан у архитектонску форму.  Активно коришћење обновљивих извора 
енергије у фасадним омотачима и форми објекта омогућава енергетску оптимизацију 
објекта. Кроз пројекат се тражи иновација, технолошки напредак и системска интеграција 
иновативних енергетских подсистема у циљу смањења потрошње примарне енергије.  
Студенти се упознају са елементима планирања и пројектовања објеката специфичне 
намене коришћењем основних начела енергетске ефикасности. Основ истраживања је 
анализа различитих односа и материјализације објекта у потрази за приказивањем 
савремених схватања  у архитектури новог миленијума, као и сагледавање утицаја изузетно 
динамичног технолошког развоја. Студенти кроз различите облике научне методологије 
истражују нове облике савременог образовања које треба представити кроз објекат који се 
пројектује уз смањење потрошње конвенционалних извора енергије. Пројектовање оваквих 
структура и оваквих концепата у будућности има за циљ систематски приступ новој 
генерацији архитектонских објеката који су дефинисани утицајима технологије. Радом на 
пројекту хибридног пословног објекта, студенти истражују основне елемената функције и 
односа архитектуре у контексту енергетске ефикасности и савремене технологије.
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͛Ǥ� ˗ˋˊˋ˚ˍˋˏ�ˑ˔ˑ˄ˋː˃ˏ˃�ˋ�ˍ˃˓˃ˍ˕ˈ˓ˋ˔˕ˋˍ˃ˏ˃�ˆ˓˃˥ˈ˅ˋː˔ˍˋ˘�ˏ˃˕ˈ˓ˋˬ˃ˎ˃ǡ�ˍˑˏ˒ˑːˈː˃˕˃�ˋ�˔ˋ˔˕ˈˏˋˏ˃ǡ�ˍ˃ˑ�ˋ�˖˕ˋ˙˃ˬˋˏ˃�ˑ˅ˋ˘�
ˑˇˎ˖ˍ˃�ː˃�ˉˋ˅ˑ˕ː˖�˔˓ˈˇˋː Ǥ̟

(

ʏʓʔʙʑʏʡʜʝ�ʖʜʏʼʔ�ʝ�ʣʗʖʗʦʙʗʛ�ʞʟʝʐʚʔʛʗʛʏǡ�ʡʔʤʜʝʚʝʒʗʸʏʛʏ�ʗ�ʣʢʜʙʥʗʸʗ�ʝʐʸʔʙʡʏ�ʢ�ʥʗʻʢ�
ʝʐʔʖʐʔʱʔʼʏ�ʢʜʢʡʟʏʧʼʔʒ�ʙʝʛʣʝʟʏ�ʗ�ʖʏʧʡʗʽʔʜʝʠʡʗǤ�
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�ˊː˃˰ˈ�ˑǣ
͙Ǥ� ˒˓ˋː˙ˋ˒ˋˏ˃�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰˃�ˑ˒˕ˋˏ˃ˎːˋ˘�˅ˋˊ˖ˈˎːˋ˘ǡ�˕ˈ˓ˏ˃ˎːˋ˘�ˋ�˃ˍ˖˔˕ˋ˚ːˋ˘�˃ˏ˄ˋˬˈː˃˕˃Ǣ
͚Ǥ� ˔ˋ˔˕ˈˏˋˏ˃�ˊ˃�˒ˑ˔˕ˋˊ˃˰ˈ�ˍˑˏ˗ˑ˓˃�ˑˍˑˎˋːˈ�˒˓ˈˏ˃��˒˓ˋː˙ˋ˒ˋˏ˃�ˑˇ˓ˉˋ˅ˑˆ�˓˃ˊ˅ˑˬ˃Ǣ
͛Ǥ� ˔˕˓˃˕ˈˆˋˬ˃ˏ˃�ˊ˃�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰ˈ�ˋː˗˓˃˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˎːˋ˘�ˏ˓ˈˉ˃�ˑ˄ˬˈˍ˃˕˃�ȋ˅ˑˇˑ˅ˑˇ�ˋ�ˍ˃ː˃ˎˋˊ˃˙ˋˬ˃ǡ�ˈˎˈˍ˕˓ˑˋː˔˕˃ˎ˙ˋˬˈ�ˋ�
ˇ˓˖ˆˑȌ�ˋ�˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕ˋ�ˇ˃�˔ˈ�ˑːˈ�ˋː˕ˈˆ˓ˋ˛˖�˖�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˑː˔ˍˋ�˒˓ˑˬˈˍ˃ Ǥ̞

)

ʟʏʖʢʛʔʑʏʼʔ�ʝʓʜʝʠʏ�ʗʖʛʔʱʢ�ʦʝʑʔʙʏ�ʗ�ʝʐʸʔʙʏʡʏ�ʗ�ʗʖʛʔʱʢ�ʝʐʸʔʙʏʡʏ�ʗ�ʼʗʤʝʑʝʒ�ʝʙʟʢʕʔʼʏǡ�ʗ�
ʞʝʡʟʔʐʔ�ʓʏ�ʠʔ�ʝʐʸʔʙʏʡ�ʗ�ʞʟʝʠʡʝʟʗ�ʗʖʛʔʱʢ�ʝʓʜʝʠʔ�ʞʟʔʛʏ�ʻʢʓʠʙʗʛ�ʞʝʡʟʔʐʏʛʏ�ʗ�ʛʔʟʗǤ�
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�˓˃ˊ˖ˏˈ˅˃˰ˈ�ˑǣ
͙Ǥ� ˒ˑ˕˓ˈ˄˃ˏ˃�ˋ�˕ˈˉ˰˃ˏ˃�ˍˑ˓ˋ˔ːˋˍ˃�ˑ˄ˬˈˍ˃˕˃Ǣ
͚Ǥ� ˖˕ˋ˙˃ˬˋˏ˃�ˑ˄ˬˈˍ˃˕˃�ː˃�ˉˋ˅ˑ˕ː˖�˔˓ˈˇˋː˖�ˋ�˒˓ˈˏˋ˔˃ˏ˃�ˑˇ˓ˉˋ˅ˑˆ�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰˃Ǣ
͛Ǥ� ː˃˚ˋː˖�ː˃�ˍˑˬˋ�˱ˈ�˔ˈ�ˑ˄ˬˈˍ˕ˋ�˖ˍˎˑ˒ˋ˕ˋ�˖�˔˅ˑˬˈ�ˎˑˍ˃ˎːˈ�ˍˑː˕ˈˍ˔˕ˈǤ

%

ʏʓʔʙʑʏʡʜʝ�ʖʜʏʼʔ�ʝ�ʢʟʐʏʜʗʠʡʗʦʙʝʛ�ʞʟʝʸʔʙʡʝʑʏʼʢǡ�ʞʚʏʜʗʟʏʼʢ�ʗ�ʑʔʧʡʗʜʏʛʏ�ʢʙʻʢʦʔʜʗʛ�ʢ�
ʞʚʏʜʠʙʗ�ʞʟʝʥʔʠǤ
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�ˊː˃˰ˈ�ˑǣ
͙Ǥ� ˕ˈˑ˓ˋˬ˃ˏ˃�˖˓˄˃ːˋ˔˕ˋ˚ˍˑˆ�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰˃�ˋ�˒ˎ˃ːˋ˓˃˰˖�ˊ˃ˬˈˇːˋ˙˃Ǣ
͚Ǥ� ˖˕ˋ˙˃ˬˋˏ˃�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰˃�ˋ�˓˃ˊ˅ˑˬ˃�ˆ˓˃ˇˑ˅˃�˖�˒˓ˑ˛ˎˑˏ�ˋ�˔˃ˇ˃˛˰ˈˏ�˅˓ˈˏˈː˖�ː˃�˔˃˅˓ˈˏˈːˑ�ˋˊˆ˓˃˥ˈː˖�˔˓ˈˇˋː˖Ǣ
͛Ǥ� ˃ˍ˕˖ˈˎːˑˬ�˒ˎ˃ː˔ˍˑˬ�˒ˑˎˋ˕ˋ˙ˋ�ˋ�ˊ˃ˍˑːˑˇ˃˅˔˕˅˖�ˍˑˬˋˏ˃�˔ˈ�ˍˑː˕˓ˑˎˋ˛ˈ�ˋˊˆ˓˃ˇ˰˃ǡ�˖ˍ˯˖˚˖ˬ˖˱ˋ�ˋ�˔ˑ˙ˋˬ˃ˎːˈǡ�ˈˍˑːˑˏ˔ˍˈ�ˋ�
˃˔˒ˈˍ˕ˈ�ˊ˃˛˕ˋ˕ˈ�ˉˋ˅ˑ˕ːˈ�˔˓ˈˇˋːˈ�ˋ�˰ˋ˘ˑ˅�ˊː˃˚˃ˬ�ˊ˃�˒ˎ˃ːˋ˓˃˰ˈ�˓˃ˊ˅ˑˬ˃Ǥ

*

ʖʜʏʼʔ�ʝ�ʚʗʙʝʑʜʗʛ�ʢʛʔʡʜʝʠʡʗʛʏ�ʙʏʝ�ʢʡʗʥʏʸʜʗʛ�ʖʏ�ʙʑʏʚʗʡʔʡ�ʏʟʤʗʡʔʙʡʝʜʠʙʝʒ�ʞʟʝʸʔʙʡʏǤ�
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�ˊː˃˰ˈ�ˑǣ
͙Ǥ� ˕ˑˏˈ�ˍ˃ˍˑ�˕ˈˑ˓ˋˬ˃ǡ�˒˓˃ˍ˔˃�ˋ�˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋˬˈ�ˎˋˍˑ˅ːˋ˘�˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ�˖˕ˋ˚˖�ː˃�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˑː˔ˍˋ�˒˓ˑˬˈˍ˃˕Ǣ
͚Ǥ� ˍ˓ˈ˃˕ˋ˅ːˑˬ�˒˓ˋˏˈːˋ�˅ˋˊ˖ˈˎːˋ˘�˖ˏˈ˕ːˑ˔˕ˋ�ˋ�˰ˋ˘ˑ˅ˑˏ�ˊː˃˚˃ˬ˖�ˋ�˖˕ˋ˙˃ˬ˖�ː˃�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓˖Ǣ
͛Ǥ� ˍ˓ˈ˃˕ˋ˅ːˑˬ�˒˓ˋˏˈːˋ�˔ˎˋ˚ːˋ˘�˓˃ˇˑ˅˃�˖�˒˓ˑ˙ˈ˔˖�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰˃�˖�˔˕˖ˇˋˬ˖ǡ�˖�˔ˏˋ˔ˎ˖�˰ˋ˘ˑ˅ˈ�ˍˑː˙ˈ˒˕˖˃ˎˋˊ˃˙ˋˬˈ�ˋ�
˓ˈ˒˓ˈˊˈː˕˃˙ˋˬˈǤ

+

ʠʞʝʠʝʐʜʝʠʡ�ʗʖʟʏʓʔ�ʏʟʤʗʡʔʙʡʝʜʠʙʗʤ�ʞʟʝʸʔʙʏʡʏ�ʙʝʸʗ�ʖʏʓʝʑʝʻʏʑʏʸʢ�ʔʠʡʔʡʠʙʔ�ʗ�ʡʔʤʜʗʦʙʔ�
ʖʏʤʡʔʑʔǤ
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�˔˒ˑ˔ˑ˄ːˑ˔˕�ˇ˃ǣ
͙Ǥ� ˒˓ˋ˒˓ˈˏˋ�ˋ�˒˓ˈˇ˔˕˃˅ˋ�˒˓ˑˬˈˍ˕ˈ�ˑ˄ˬˈˍ˃˕˃�˓˃ˊˎˋ˚ˋ˕ˈ�˓˃ˊˏˈ˓ˈǡ�˔ˎˑˉˈːˑ˔˕ˋ�ˋ�˕ˋ˒ˑˎˑˆˋˬˈ�˖�˓˃ˊːˑ˅˓˔ːˋˏ�ˍˑː˕ˈˍ˔˕ˋˏ˃ǡ�
ˍˑ˓ˋ˔˕ˈ˱ˋ�ːˋˊ�ˏˈˇˋˬ˃�ȋ˕ˈ˘ːˋˍ˃Ȍǡ�˃�ˑˇˆˑ˅˃˓˃ˬ˖˱ˋ�ː˃�ˇ˃˕ˋ�ˊ˃ˇ˃˕˃ˍǢ

͚Ǥ� ˓˃ˊ˖ˏˈ�ˍˑː˔˕˓˖ˍ˕ˋ˅ːˋ�ˋ�˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˎːˋ�˔ˍˎˑ˒ǡ�˔˕˓˃˕ˈˆˋˬˈ�ˊ˃˛˕ˋ˕ˈ�ˉˋ˅ˑ˕ːˈ�˔˓ˈˇˋːˈ�ˋ�˓ˈˆ˖ˎ˃˕ˋ˅ːˈ�ȋ˒˓˃˅ːˈȌ�ˊ˃˘˕ˈ˅ˈ�
ˍˑˬˋ�˔ˈ�ˑˇːˑ˔ˈ�ː˃�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰ˈ�ˋ�ˋˊˆ˓˃ˇ˰˖�ˍˑˏ˒ˎˈ˕ːˑˆ�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˑː˔ˍˑˆ�˒˓ˑˬˈˍ˕˃Ǣ

͛Ǥ� ˓˃ˊ˅ˋˬˈ�ˍˑː˙ˈ˒˕˖˃ˎːˋ�ˋ�ˍ˓ˋ˕ˋ˚ˍˋ�˒˓ˋ˔˕˖˒�˒˓ˈˏ˃�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˑː˔ˍˋˏ�˒˓ˑˬˈˍ˕ˋˏ˃�ˍˑˬˋ�ˋː˕ˈˆ˓ˋ˛ˈ�ˈ˔˕ˈ˕˔ˍˈ�˃˔˒ˈˍ˕ˈ�
ˑ˄ˬˈˍ˕˃�ˋ�˕ˈ˘ːˋ˚ˍˈ�ˊ˃˘˕ˈ˅ˈ�ˋˊˆ˓˃ˇ˰ˈ�ˋ�˒ˑ˕˓ˈ˄˃�ˍˑ˓ˋ˔ːˋˍ˃Ǥ

ʏʓʔʙʑʏʡʜʝ�ʖʜʏʼʔ�ʗʠʡʝʟʗʸʔ�ʗ�ʡʔʝʟʗʸʔ�ʏʟʤʗʡʔʙʡʢʟʔ�ʗ�ʠʟʝʓʜʗʤ�ʢʛʔʡʜʝʠʡʗǡ�ʡʔʤʜʝʚʝʒʗʸʏ�ʗ�
ʓʟʢʧʡʑʔʜʗʤ�ʜʏʢʙʏǤ�
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�ˊː˃˰ˈ�ˑǣ
͙Ǥ� ˍ˖ˎ˕˖˓ːˑˬǡ�ˇ˓˖˛˕˅ˈːˑˬ�ˋ�ˋː˕ˈˎˈˍ˕˖˃ˎːˑˬ�ˋ˔˕ˑ˓ˋˬˋǡ�˕ˈˑ˓ˋˬˋ�ˋ�˕ˈ˘ːˑˎˑˆˋˬ˃ˏ˃�ˍˑˬˈ�˔˖�ˑˇ�ˊː˃˚˃ˬ˃�ˊ˃�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰ˈ�
ˑ˄ˬˈˍ˃˕˃Ǣ

͚Ǥ� ˖˕ˋ˙˃ˬ˖�ˋ˔˕ˑ˓ˋˬˈ�ˋ�˕ˈˑ˓ˋˬˈ�ː˃�˒˓ˑ˔˕ˑ˓ːˈǡ�ˇ˓˖˛˕˅ˈːˈ�ˋ�˕ˈ˘ːˑˎˑ˛ˍˈ�˃˔˒ˈˍ˕ˈ�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕˖˓ˈǢ
͛Ǥ� ˒˓ˋˏˈːˋ�ˑˇˆˑ˅˃˓˃ˬ˖˱ˋ˘�˕ˈˑ˓ˋˬ˔ˍˋ˘�ˍˑː˙ˈ˒˃˕˃�˕ˑˍˑˏ�˒˓ˑˬˈˍ˕ˑ˅˃˰˃�˖�˔˕˖ˇˋˬ˖ǡ�˒ˑˍ˃ˊ˖ˬ˖˱ˋ�˒˓ˑˏˋ˛˯ˈːˋ�ˋ�ˍ˓ˋ˕ˋ˚ˍˋ�
˒˓ˋ˔˕˖˒Ǥ

$

͚

ˋ˔˘ˑˇˋ



ʢːˈ˕ˋ�˔˅ˈ�ˑ˄ˎˋˍˈ�
ˑ˙ˈ˰ˋ˅˃˰˃�ˑ˄˖˘˅˃˱ˈːˈ�
˒˓ˈˇˋ˔˒ˋ˕ːˋˏ�ˑ˄˃˅ˈˊ˃ˏ˃�
ˋ�ˊ˃˅˓˛ːˋˏ�ˋ˔˒ˋ˕ˑˏǤ�
ʢ�˔˕˓˖ˍ˕˖˓ˋ�˖ˍ˖˒ːˈ�ˑ˙ˈːˈ�
ː˃�˒˓ˈˇˏˈ˕˖�˒˓ˈˇˋ˔˒ˋ˕ːˈ�
ˑ˄˃˅ˈˊˈ�˔ˈ�˅˓ˈˇː˖ˬ˖�˔˃�
ː˃ˬˏ˃˰ˈ�͛͘ǡ�˃�ː˃ˬ˅ˋ˛ˈ�͘͟�
˒ˑˈː˃Ǥ�ʢˍ˖˒˃ː�˄˓ˑˬ�˒ˑˈː˃�
ˬˈ�͙͘͘Ǥ

˒˓ˈˇˋ˔˒ˋ˕ːˈ�ˑ˄˃˅ˈˊˈ ˊ˃˅˓˛ːˋ�ˋ˔˒ˋ˕

ʏʓʔʙʑʏʡʜʝ�ʖʜʏʼʔ�ʝ�ʞʟʝʗʖʑʝʓʼʗǡ�ʝʟʒʏʜʗʖʏʥʗʸʗǡ�ʟʔʒʢʚʏʡʗʑʗ�ʗ�ʞʟʝʥʔʓʢʟʏʛʏ�ʙʝʸʗʛʏ�ʠʔ�
ʞʟʝʸʔʙʏʡ�ʠʞʟʝʑʝʓʗ�ʢ�ʗʖʒʟʏʱʔʜʗ�ʝʐʸʔʙʏʡ�ʗʚʗ�ʞʚʏʜ�ʗʜʡʔʒʟʗʧʔ�ʢ�ʥʔʚʝʙʢʞʜʗ�ʞʚʏʜʠʙʗ�ʠʗʠʡʔʛǤ
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�ˊː˃˰ˈ�ˑǣ
͙Ǥ� ˑ˔ːˑ˅ːˋˏ�˒˓˃˅ːˋˏǡ�˒˓ˑ˗ˈ˔ˋˑː˃ˎːˋˏ�ˋ�ˊ˃ˍˑː˔ˍˋˏ�ˑˇˆˑ˅ˑ˓ːˑ˔˕ˋˏ˃�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˈǡ�ˑ�ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˬˋǡ�˒˓˃˅ˋˎˋˏ˃�ˋ�
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͚Ǥ�ʞ˓ˑ˗ˈ˔ˋˑː˃ˎːˋˏ�ˏˈ˥˖Ǧˑˇːˑ˔ˋˏ˃�˒ˑˬˈˇˋː˃˙˃�ˋ�ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˬ˃�ˍˑˬˈ�˖˚ˈ˔˕˅˖ˬ˖�˖�ː˃˄˃˅˯˃˰˖�ˋ�ˋˊ˓˃ˇˋ�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˑː˔ˍˋ˘�
˒˓ˑˬˈˍ˃˕˃�ˋ�ˍ˃ˍˑ�˔˖�ˑːˋ�ˇˈ˗ˋːˋ˔ˋːˋ�˖�˖ˆˑ˅ˑ˓ːˋˏ�ˋ�ˑ˓ˆ˃ːˋˊ˃˙ˋˑːˋˏ�˔˕˓˖ˍ˕˖˓˃ˏ˃Ǣ

͛Ǥ� ʝ˔ːˑ˅ːˋˏ�˕ˈˑ˓ˋˬ˃ˏ˃�˖˒˓˃˅˯˃˰˃�ˋ�˒˓ˋː˙ˋ˒ˋˏ˃�˒ˑ˔ˎˑ˅˃˰˃�ˍˑˬˋ�˔ˈ�ˑˇːˑ˔ˈ�ː˃�˅ˑ˥ˈ˰ˈ�˃˓˘ˋ˕ˈˍ˕ˑː˔ˍˑˆ�˒˓ˑˬˈˍ˕˃�ˋ�
˒˓˃ˍ˔ˈǡ�˒˓ˈ˒ˑˊː˃˅˃ˬ˖˱ˋ�˕ˈˍ˖˱ˈ�ˋ�ː˃ˇˑˎ˃ˊˈ˱ˈ�˕˓ˈːˇˑ˅ˈ�˖�ˆ˓˃˥ˈ˅ˋː˔ˍˑˬ�ˋːˇ˖˔˕˓ˋˬˋǤ

$$

ˑ˔˕˃ˎˋ�ˋ˔˘ˑˇˋ

ʜʔʝʞʤʝʓʜʔ�ʞʟʝʸʔʙʡʏʜʡʠʙʔ�ʑʔʧʡʗʜʔ�ʙʏʙʝ�ʐʗ�ʠʔ�ʗʠʞʢʜʗʚʗ�ʖʏʤʡʔʑʗ�ʙʝʟʗʠʜʗʙʏ�ʢ�ʝʙʑʗʟʗʛʏ�
ʣʗʜʏʜʠʙʗʸʠʙʗʤ�ʝʒʟʏʜʗʦʔʼʏ�ʗ�ʒʟʏʱʔʑʗʜʠʙʗʤ�ʞʟʝʞʗʠʏǤ�
ʠ˕˖ˇˈː˕�˱ˈ�ˋˏ˃˕ˋ�˅ˈ˛˕ˋːˈ�ˇ˃ǣ
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активност у току наставе 10бодова

1.колоквијум 15 бодова

2.колоквијум 15 бодова

укупно 40 бодова

укупно 60 бодова

Уводно објашњење задатка 
Програмска анализа задатка и урбанистичких параметара локације

Анализа примера, истраживање локације, дискусија о задатку 
Излагање, презентација, анализа примера и дискусија, Истраживање задатка, дефинисање тежишта 
теме у оквиру задате тематске области.
Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Програмско-просторна студија 
Просторно програмско решење целине (идејно решење,радна макета,модел)

Просторно програмски концепт 
Разрада идејног решења,макета,модел

Просторно програмски концепт 
Разрада идејног решења,макета,модел

1. Колоквијум: 
Идејно арх. решење : Програм – концепт.Радна макета.Дискусија

Идејно решење-дефинисање аспеката 
Корекција прилога

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

Идејно решење : разрада 
Рад на графичким прилозима и макети

2. Колоквијум: 
Анализа архитектонског детаља, ентеријер

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)

Финализација пројекта 
Финализација свих графичких прилога, завршне консултације ( прилози, презентација, макете)
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