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МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 

 

 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних архитектонских објеката и простора. 

Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се 
оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно 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 уторак. 
 
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. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинарски рад учествују у укупној оцени пројекта са по 5п 
Тему семинарског рада и оцену одређује наставник који води студио у договору са наставником који води семинар. 
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 

Наставник који води студио предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену пријаву 
пројектног задатка у четвртак 20.децембра 2007 у 12 сати  
Презентација студија је у понедељак  4. фебруара 2008. године. 
Пријављивање студената је у уторак и среду 5. и 6. фебруара. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу  
Коначни спискови студената објављују се у петак 9. фебруара 2008.   
 
*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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Студио : Проф. Василије Милуновић 
 
План рада 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

два пута недељно (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

01. јули 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

20. март 2007. у 16 сати 
24. мај 2007. у 16 сати 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

ПРОСТОР НАМЕЊЕН САДРЖАЈИМА КУЛТУРЕ – АКТИВАН ПРОСТОР 

Објекат културе у Ташмајданском парку уз Булевар Краља Александра 

Наставник:  

Проф. Василије Милуновић 

Сарадник у настави:       

 в.с.с. Весна Цагић Милошевић                                                               

Број кабинета:  252 

Време за консултације са студенатима :  

Једном недељно два сата по договору,  у зависности од осталих факултетских обавеза студената   

Телефон:  011 32 18 752                                                                                   Е-маил: vesnac@biro-pcart.com 

 

Назив семинара 1: Савремена уметност и простор 

Руководилац семинара 1:  Проф. В. Милуновић                                                                                  

 

Назив семинара 2:  по избору студента  

Руководилац семинара 2: :  по избору студента 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: / 
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Циљеви и приступ настави: 
  

Структура задатка за Пројекат 01А на дипломским-мастер студијама има за циљ унапређење и продубљивање 
до сада стеченог знања на плану научних, стручних и стручно-уметничких области примењених кроз 
пројектантски рад. Тежиште наставе и рада у оквиру студија је орјентација ка задацима највишег степена 
сложености у смислу ширине просторног обухвата као и смислу комплексности и детаљности појединих аспеката 
пројекта. 
 
Подстицај је ка креативности у формирању пројектантског става, како на задатак реаговати, утицати и како га 
изучавати, бавећи се проблематиком разумевања простора и логике архитектуре, улогом и значајем науке у 
архитектури, односом позитивног искуства и стваралачке имагинације, односом теорије и праксе у архитектури. 
 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Резултат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
 

Пројектни задатак: 

Тема задатка је простор намењен садржајима културе – активан простор. 

Локација која представља зону интервенције пројектантског задатка обухвата део Булевара краља Александра 
од ресторана „ Мадера „ , укључујући и њега, до угла са Београдском улицом и залеђе те зоне у Ташмајданском 
парку до главне пешачке стазе паралелне са Булеваром. 
 
Проблемски основ задатка  је да се кроз избор садржаја културе и конципирање личног пројектног програма  
истражи могућност примене изабране типологије јавних садржаја и објеката у постојећем контексту непосредног 
окружења, значаја и карактера Булевара Краља Александра у градском ткиву и у непосредном контакту са 
парком, а у односу на могућност трансформације саме локације. 
 
Изабрана тема и локација обезбеђује потребну сложеност задатка  са циљем истраживања увек «могућег» 
феномена у архитектури и изграђеном простору. 
 
Специфичност теме намеће, пре свега,  истраживање на пољу културе, њених потреба, начина конзумирања и 
утицаја на друштво и средину кроз однос према  природним, технолошким, економским или пак филозофским 
феноменима. Тежиште пројектантског задатка је побуђивање креативности студента у истраживању, да се кроз 
естетски или пак авангардни приступ проналажења решења начини искорак у односу на утилитарна начела у 
креирању изграђеног простора и архитектуре.  
 
Акценат је на културним садржајима урбаног времена укључујући и културу доколице. 
 
Сам задатак треба гледати као просторно-програмски експеримент који није резултат већ постојећих 
урбанистичких докумената, али и као архитектонски предлог који није у супротнисти са постојећим смерницама 

урбаног развоја централне зоне града. 
 

Метод извођења наставе: 

Реализација постављеног задатка подразумева редослед и поступност по нивоима пројектантских послова од 
анализе проблема и формирања програма за простор, преко креирања решења, развоја, вредновања и разраде 
решења до његове презентације са образложењем и усмене одбране. Методологија пројектовања подразумева 
процес доношења одлука у корацима где се уочавају проблеми, постављају циљеви, спроводи анализа, синтеза 
и закључак о исходу пројекта, односно,  цео задатак има три сегмента: 
 

- Почетни ; аналитичко – програмски  у трајању од четири недеље; 

- Средишњи; синтезно – пројектантски у трајању од седам недеља; 

- Завршни; критички – повратно аналитички у трајању од три недеље; 

 
Семинари у оквиру овог програма су конципирани тако да избор предавања у комбинацији са  индивидуални 
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радом студената на изради семинарских радова употпуњују теоретска и практична сазнања неопходна у изради 
пројекта у студију. 

 
У пројектантском креативном смислу тежиште рада у Студију је усмерено на израду одговарајућих модела – 
макета као незаобилазног пројектантског метода у провери конципираних решења. 
 

 

 

нед Студио  Проф. В. Милуновић                                                                                   Семинар1     Семинар2  

01 Уводна презентација 
програма, обилазак 
локације 

Припрема за рад на 
анализама, аспектни 
проблеми 

Савремена уметност и 

простор 

 

02 Анализе локације,  
примарни критеријуми, 
утицајни фактори 

Архитектонске анализе 
објеката одабраних 
садржаја 

  

03 Анализе, пројектни 
програм  - дискусија 

Лични пројектни програм - 
дефинисање основних 
циљева, дискусија 

  

04 Лични пројектни програм - 
презентација 

Прелиминарни концепт 
Студија програмско 
просторних аспеката  

  

05 Рад на концепту 
урбанистичке поставке,  
елементи регулације, 
диспозиција садржаја 

Програмско-просторни  
концепт;  рад на концепту 

  

06 Архитектонско-
урбанистички  концепт;  
рад на концепту 

1.Колоквијум; 
Архитектонско-
урбанистички  концепт;  
презентација кроз тражене 
графичке прилоге и модел. 

  

07 Презентација и дискусија 
поставке архитектонско-
урбанистичког концепта 
кроз истраживање, 
варирање и прецизније 
дефинисање концепта. 

Тежиште рада на студији 
програмско-просторних 
аспеката    решења. 
Усаглашавање и провера 
концепта објеката кроз 
радни модел. 

  

08 Рад на моделу. 
 

Студија и разрада пројекта 
по свим нивоима на основу 
усвојеног  концепта, ниво 
целине и посебно објекат. 

  

09 Разрада усвојеног 
концепта. 

Презентација са дискусијом 
и саопштењем. 

  

10 Консултације и дебата на 
нивоу поставке решења,  
дефинисање даљих  
праваца рада са 
апострофирањем  
специфичности 
појединачно сваког 
решења као  тежишта 
даљег развоја пројекта. 

Студија и разрада идејног 
решења до нивоа идејног 
пројекта са  јасно  
дефинисаним програмским, 
технолошким и техничким  
карактеристикама 
елемената решења. 

  

11 Разрада решења кроз 
нивое и планове у задатој 
размери, склоп објекта.  
Провера кроз радни 
модел. 

2.Колоквијум. 
Идејни пројекат, разрада. 
 

  

12 Анализа пројекта, провера, 
корекције, „повратни 

поступак“. 

Наставак анализе, 
„повратни поступак“. 

  

13 Саопштења анализе 
повратног поступка; 
дебата. 

Финално усаглашавање 
решења, на основу 
закључака анализе,  
по свим нивоима. 

  

14 Уобличавање идејног 
пројекта – визуелна 
комуникација, графичка и 
моделска презентација 

Презентација пројекта са 
израдом саопштења. 
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Обавезна литература: 

„Ка правој архитектури“ 
Le Corbusier, Грађевинска књига, Београд 1999 
 
Модерна архитектура: критичка историја“ 
Kenneth Frampton, Орион арт, Београд, 2004 
 
+   Препорука литературе индивидуално сваком студенту у складу са концептом личног пројектног програма и 

специфичностима изабране теме 
 

Препоручена литература: 

„Architecture in Transition – Between Deconstruction end New Modernism“ 
Peter Noever, Prestel, Munich 1997 
 
„Modernism in Serbia, The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919-1941“ 
Prof.dr. Ljiljana Blagojević, The MIT Press, 2003 
 
„S, M, L, XL“ 
Rem Koolhaas, Bruce Mao, Taschen, 1997 
 

„Architecture Now!“ vol.1-vol.5 
Philip Jodidio, Taschen 
 
„ Five Minutes City: Arhitecture and (im)bility...“ 
Winy Maas, Episode Publishers,2003 
 
„Light Construction“ 
Terence Riley, The Museum of Modern Art, New York, 1995 
 
„Поетика простора“ 
Гастон Башлар, Култура, Београд 1969 
 
„Модерна Београда“ 
Проф. Урош Мартиновић, Научна књига, Београд 1975 
 
„Модерна архитектура Београда“ 
Проф. Михаило Митровић,  Издавачки завод Југославија, Београд 1975 
 
+   Препорука литературе индивидуално сваком студенту у складу са концептом личног пројектног програма и 

специфичностима изабране теме 
 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Пројекат: 
 
Завршни испит се полаже усмено - одбраном елабората. 
 

Садржај елабората 
 
1. Урбанистичко-архитектонски склоп - решење целине 
- од нивоа скица, планова у одређеним размерама – основе, пресеци и изгледи са  

разрешеним и дефинисаним приказом свих потребних елемената обејеката, саобраћаја, слободних површина 
итд. 

- модел  
 
2. Објекат – архитектонски склоп  
- сви потребни графички прилози : основе, пресеци, изгледи  
- модел:    први ниво – радни модел  
- други ниво – модел усвојеног решења  
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3. Саопштење 
 
Семинар 1: 
Семинарски рад се формира од  прилога - производа малих задатака рађених током семестра. 
/ Фото документација, модели, текстови, графички прилози.../ 

Критеријуми оцењивања: 

Редовно присуство на вежбама и семинарима /могући оправдани изостанти морају бити пријављени наставнику/. 
 
Активно учешће у одвијању наставе. 
 
Поштовање задатог терминског плана уз благовремену реалзацију обавеза и задатака.  
 
Пројекат се вреднује према оствареном квалитету решења и подразумева  вредновање концепта, разраде, 
графичке презентације, презентације кроз модел (макете), писаног саопштења и усмене одбране рада. 
 

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 100 
поена. 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 40 пројекат 30 

колоквијуми 5+5 усмена одбрана пројекта 5 

семинари 5+5 писмени елаборат 5 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


