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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 
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 има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори 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 наставник. 
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: Студијски 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: 

Планински хотел поред скијалишта 

Наставник: 

Проф. Миодраг Мирковић 

Сарадник у настави:            

сам. стр. сар.  Милош Ненадовић                   

Број кабинета: 237 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): 

Телефон:  3218.737                                                                                                                   Е-маил: milos@arh.bg.ac.yu 

 

Назив семинара 1: 

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: 

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 задатку.  
 

 



 3 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је да студент кроз формирање пројектног задатка и детаљну анализу потреба и захтева, који се постављају пред 
савременог пројектанта, дође до решења које је иновативно и тежи новим вредностима у пројектовању. 

Пројектни задатак: 

Пројектовати планински хотел поред скијалишта, са приближно 200 лежајева. Локација је имагинарна и произилази из детаљне 
анализе програма хотела, као и постављених циљева.  

Метод извођења наставе: 

Кључни метод је истраживање, анализа примера и усвајање позитивних искустава из архитектонске праксе у функцији 
подстицања креативности кроз филтрирање и валоризацију прибављених информација. Применом већ усвојених и 
новостечених знања и искустава, пројекат се изнова преиспитује и истражују се могућа алтернативна решења. 

 

 

 

нед. Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Анализа примера Анализа примера   

02 Поставка програма Поставка програма   

03 Поставка архитектонско 
урбанистичког концепта 

Поставка архитектонско 
урбанистичког концепта 

  

04 Концепт Архитектонског 
решења  

Концепт Архитектонског 
решења  

  

05 Функција и структура 
садржаја 

Функција и структура 
садржаја 

  

06 Студија обликовног 
концепта - макета 

Студија обликовног 
концепта - макета 

  

07 1. Колоквијум: 

Алтернативна решења 

Опредељење и разрада   

08 Разрада пројекта Разрада пројекта   

09 Разрада пројекта Разрада пројекта   

10 Разрада пројекта Разрада пројекта   

11 Разрада пројекта Разрада пројекта   

12 Финализација Финализација   

13 Финализација Финализација   

14 2. Колоквијум: 

Детаљ као тема у 

архитектури 

Финализација   

 

 

Обавезна литература: 

 

Препоручена литература: 

 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Предаја и одбрана пројекта на крају семестра 
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Критеријуми оцењивања: 

Концепт, функција, обликовање, разрада, графичка презентација 

Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 65 

колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 5 

семинари  писмени елаборат  

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


