
МОДУЛ М4 – Архитектонско- урбанистички пројекат,  22 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
Студио - 16 ЕСПБ 

 
 

 
 

Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 - 2 ЕСПБ 
Семинар3 - 2 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектог задатка 
Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата тематску област приватних архитектонско-урбанистичких објеката 
и простора (стамбени, производни, административни, услужни, продајни)..  
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и простора 
као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. Такође, тежи се 
изграђивању способности архитектонско-урбанисточког организовања и обликовања простора које одговара 
естетским, функционалним и техничким захтевима. 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) градска 
ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија како 
на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и рализације 
Наставник према теми  пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара из области: 
Животна средина 
Приватни објекти и простори  
Јавни објекти и простори 
Обнова и реконструкција 
Технологија и реализација 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и четвртком од 14 до 22 сата. 
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 у понедељак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује  се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Наставник према теми  пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара  
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М4 – Архитектонско - урбанистички пројекат 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
уторак и четвртак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 21 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
28. јануар 2008. у 10 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
30. октобар 2007. у 16 сати 
18. децембар 2007. у 16 сати 
 
 
 
 
Назив пројектног задатка: 
Спортско - пословни објекат у Београду  локација:  општина Врачар - С. Д. Раднички ( спортски објекат за мале 

спортове: рукомет, мали фудбал, косарка, одбојка…) 

Наставник: Доц. др Ђорђе Благојевић 

 

Сарадник у настави:    сар. Урош  Весић 

                                

Број кабинета: 346 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): петак 12 -14 h 

Телефон:            064/1342-538                                                                      Е-маил: djblag@arh.bg.ac.yu 

 

 

Назив семинара 1:  

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: 

Руководилац семинара 2: 

 

Назив семинара 3: 

Руководилац семинара 3: 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 
Без ограничења 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 Упознавање са савременим концептима пројектовања – симултано:  функција – конструкција – технологија – реализација – 
фазне могућности градње – економија  
  
Пројектни задатак: 
Пројектни задатак се састоји  у сагледавању низа  фактора у реализацији новог  објекта у ткиву постојеће локације С. Д. 
Раднички – претварање отвореног спортског терена у затворени са свим пратећим функцијама и додатним садржајима 
(пословање) 
Метод извођења наставе: 

Предавања –интерактивно са студентима (припрема улазних  параметара, моделовање,анализа, синтеза, 
процена ...) 
-семинарскирадови по групама проблема који се одрађују и анализирају 
 

нед Студио                                            Семинар1  Семинар2  Семинар3 

01      

02      

03      

04      

05      

06      

07 1. Колоквијум:     

08      

09      

10      

11      

12      

13      

14 2. Колоквијум:     

 

Обавезна литература: 
- спортски објекти – фонд библиотеке факултета 
- објекти пословања – фонд библиотеке факултета 

Препоручена литература: 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
- израда 3 семинара  

- идејни пројекат 

- изабрани делови главног   пројекта  ( архитектура, конструкција, технологија, реализација, економија ...) 

- јавна одбрана  рада у Студију 

- рангирање радова – групно оцењивање 
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- аналитичка  процена  рада и јавно оцењивање ( анализа успеха и пропуста) 

Критеријуми оцењивања: 
Анализа свих елемената пројекта и рангирање по групама (функција,  конструкција, технологија, реализација, фазне могућности 

градње, економија ....) 
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 најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 40 
колоквијуми 10 усмена одбрана пројекта 5 
семинари 12 писмени елаборат 3 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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