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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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План рада 
(попуњава наставник и предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија 20.децембра 2007. у 12 сати) 

 

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: 
 

27. март 2007. у 16 сати 
22. мај 2007. у 16 сати 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА 

Наставник: 

проф. Тамара Шкулић 

Сарадник у настави:  

ас. Милена Кордић                                   

Број кабинета: 

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

Телефон:                  3218752                                                                               Е-маил:tskulic@arh.bg.ac.yu 

 

Назив семинара 1: Посете музејима - музеј кроз искуство 

Руководилац семинара 1: проф. Тамара Шкулић 

 

Назив семинара 2: по слободном избору студента 

Руководилац семинара 2: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку.  
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Циљеви и приступ настави: 
 

Студенти раде на решавању сложених пројектантских проблема сада везаних за јавне објекте и просторе.  
Основни циљ наставе у другом семестру дипломских академских студија је стицање знања о комплексности 
пројектантског поступка. Посебан значај даје се конципирању пројектног задатка - програма, што је резултат 
истраживања прве фазе рада на пројекту. Програм се конципира на основу мултидисциплинарних истраживања.  
Израда идејног архитектонског пројекта условљена је поставком пројектантског задатка и биће развијана кроз 
предложене просторне оквире. 
 

Пројектни задатак: 

Структура рада на предмету формулисана је кроз неколико тематских целина. Прву чини препознавање 
идентитета Београда  кроз истраживање и анализу културолошког контекста града, што омогућује да се програм 
музеја тематски заснује на различитим аспектима развоја града (социјални, историјски, политички, етнографски, 
урбанистички, еколошки....) 
Друга фаза рада у студију биће усмерена на просторну реализацију формулисаног става у првој фази, кроз 
израду идејног архитектонског решења. Понуђено је неколико локација (угао Тадеуша Кошћучка поред Педагошког 
музеја, Карађорђева улица на делу бившег "Малог пијаца" - од Београдске задруге до реке Саве и залеђе зграде 
СИВ-а до обале Дунава), али је студенту остављена могућност да и сам предложи адекватни просторни оквир који 
проистиче из пројектног задатка. 
Завршна фаза рада је презентација пројекта проистекла из предходне две фазе, реализована кроз различите 
медије (модели, цртежи, скице, текст, просторне симулације, филм, аудио и визуелне презентације... ). 
 

Метод извођења наставе: 

Рад у студију биће организован као низ малих задатака који ће на крају чинити целину. 
Сви задаци одвијаће се кроз комбинацију предавања, дискусија, анализа случајева и јавних одбрана. 
 
Истраживања и анализе биће организоване у групама (опционо), док је рад на пројекту индивидуалан.  
 
Последњи део рада у студију биће везан за изабрани сегмент архитектонског склопа кроз истраживање односа 
спољашњег и унутрашњег простора и испитивање процеса пројектовања од "унутра" ка "споља" и обрнуто. 
Теме које ће бити обрађиване кроз ову фазу вазане су за организацију, материјализацију и опремање простора, 
истраживање и избор материјала, светла, боје, текстуре и опреме.  
Све фазе рада на задатку испитиваће се кроз моделе. 
 
 

 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 уводно предавање - 
програм и методи рада у студију 

обилазак локација 
посета музеју и дискусија 
МУЗЕЈ САВРЕМЕНЕ УМЕТНОСТИ 

 

02 студија локације студија програма 
посета музеју и дискусија 
ПЕДАГОШКИ МУЗЕЈ 

 

03 презентација студија локације и 
студија програма 

концепт програма 
посета музеју и дискусија 
НАРОДНИ МУЗЕЈ 

 

04 формулисање програма  
презентација програма и 
дискусија 

посета музеју и дискусија 
МУЗЕЈ НИКОЛЕ ТЕСЛЕ 

 

05 концепт просторне интервенције  
модел архитектонско-
урбанистичког концепта 

посета музеју и дискусија 
ЕТНОГРАФСКИ МУЗЕЈ 

 

06 концепт идејног архитектонског 
решења 

разрада идејног решења 
посета музеју и дискусија 
МУЗЕЈ ГРАДА БЕОГРАДА 

 

07 1. Колоквијум: презентације и дискусија 
посета музеју и дискусија 
ИСТОРИЈСКИ МУЗЕЈ СРБИЈЕ 

 

08 идејни пројекат - поставка идејни пројекат - разрада 
посета музеју и дискусија 
МУЗЕЈ ПРИМЕЊЕНЕ УМЕТНОСТИ 
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09 идејни пројекат - разрада идејни пројекат - макета посета музеју и дискусија 
МУЗЕЈ ПОЗОРИШНЕ УМЕТНОСТИ 

 

10 идејни пројекат - разрада идејни пројекат -макета посета музеју и дискусија 
МУЗЕЈ НАУКЕ И ТЕХНИКЕ 

 

11 идејни пројекат - разрада идејни пројекат -финализација посета музеју и дискусија 
ПРИРОДЊАЧКИ МУЗЕЈ 

 

12 изложбени простор- архитектура 
унутрашњег простора 

изложбени простор- архитектура 
унутрашњег простора 

посета музеју и дискусија 
МУЗЕЈ АФРИЧКЕ УМЕТНОСТИ 

 

13 презентација пројекта - 
испитивање медија 

презентација пројекта 
посета музеју и дискусија 
ВИРТУЕЛНИ МУЗЕЈИ 

 

14 
2. Колоквијум: финализација елабората 

ДИГИТАЛИЗАЦИЈА МУЗЕЈСКИХ 
ЗБИРКИ  
гостујуће предавање 

 

 
 

Обавезна литература: 
С. Гидион: Простор, време и архитектура, Грађевинска књига, Београд 1969. 
Mack, Gerhard: Art museums into the 21st century, Basel, Berlin, Boston : Birkhäuser, 1999                      
E. Soja: Postmetropolis, Blackwell Publishing Malden, 2000.  
Гавриловић Љ.: Култура у излогу: ка новој музеологији, Београд, ЕИ САНУ, 2007. 
Paul von Naredi-Rainer, MUSEUM BUILDINGS : a design manual, Birkhäuser, Basel, Berlin, Boston, 2004.                                                                                                                   
Kate Nesbitt (edited by): Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory 1965-1995, Princeton 
Architectural Press, NY, 1996.                                                                                
Mark Taylor, Julieanna Preston (edited by): INTIMUS, Interior Design Theory Reader, John Wiley&Sons, Chichester, 2006. 

                                                     

Препоручена литература: 

Ljiljana Blagojević: Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture 1919-1941., The MIT Press, Cambridge, 2003. 
Chris Abel: Architecture and Identity: Responses to cultural and technological change, Architectural Press, Oxford, 2000 
Eko, U.: Kultura, informacije, komunikacije, Nolit Beograd, 1973 
B. Tschumi, Irene Cheng (edited by), The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century, Columbia Books of Architecture, 
Monacelli Press, NY, 2003. 
edited by Ian Borden: STRANGELY FAMILIAR : narratives of architecture in the city, Routledge, London, New York, 1996. 
Jonathan Hill: IMMATERIAL ARCHITECTURE, Routhledge, London, New York, 2006. 
Cecil Balmond: INFORMAL, Prestel, Munich, 2002. 
TWENTIETH-CENTURY MUSEUMS I,II, Phaidon, London, 1999. 
KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA / SANAA : 21st century museum of contemporary art, Kariazawa, 2005. 
KAZUYO SEJIMA + RYUE NISHIZAWA 1983-2000, 1995-2000 : MAKING THE BOUNDARY = TRAZANDO LOS LIMITIES, El Croquis, 
El Escorial (Madrid), 2001. 
 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже предајом и одбраном елабората који садржи: 
 
- приказ истраживања кроз одабрани медиј (анализе, проблем, програм, стратегије, концепт интервенције) 

- приказ пројекта кроз графичке прилоге и текст: 

графички прилози:  

                              - ситуација 1:1000 - 1:500 

                             - основе, пресеци и изгледи 1:200 

                              - концепт ентеријера изабраног сегмента 1:100 и 1:50 

                              - одговарајући просторни модел-макета за сваки сегмент рада. 
 
Формат и број листова у договору са студентом. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Вреднује се аналитичност, креативни поступак и инвентивност пројектантских приступа и решења, као и 
континуалан рад и активно учешће у настави. 
Студент своје компетенције потврђује предајом свих задатака предвиђених програмом у назначеном року и 
активним учешћем у дискусијама у студију. 
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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 наставе 20 пројекат 30 

колоквијуми 20 (10+10) усмена одбрана пројекта 10 

семинари 10 (5+5) писмени елаборат 10 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


