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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: 

АРХИТЕКТОНСКE ИНТЕРПОЛАЦИЈE 

Наставник: 

Бранислав Митровић, редовни професор 

Сарадник у настави: 

мр Марија Милинковић, асистент                                 

Број кабинета: 344 

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

Телефон: 011 3218724                                                                                                      Е-mail: kab344@gmail.com 

 

Назив семинара 1: Архитектура у контексту 

Руководилац семинара 1: Проф. Зоран Лазовић 

 

Назив семинара 2: по избору студента 

Руководилац семинара 2: по избору студента 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Критеријум за пријем студената је просечна оцена на модулу М4. 
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Циљеви и приступ настави: 
  
Основни циљ наставе у трећем семестру дипломских академскох студија је стицање неопходних знања и вештина за рад на 
сложеном пројектантском проблему. Студенти ће радити на испитивању карактера, потенцијала и капацитета јавног градског 
простора, као и на истраживању различитих концептуалних модела његове редефиниције. 
 

Пројектни задатак: 

 
Тема овог пројектног задатка су архитектонске (урбане) интерполације као могући модели реконструкције јавног простора града. 
У првом, аналитичком делу рада, истражују се просторни и програмски потенцијали три предметне локације: Зетске улице, 
Добрињске улице и Улице Душана Бранковића у Београду. У другом делу рада, студент на изабраној локацији пројектује 
архитектонски објекат јавне намене, односно планира систем архитектонских просторних интервенција у сложеном градском 
контексту. Основне тематске области архитектуре и урбанизма које обухвата овај пројектни задатак су: урбана реконструкција, 
архитектонска организација простора и конструкција и материјализација архитектонског објекта. 
 

Метод извођења наставе: 

 
Настава се одвија у студију, кроз рад на појединачним пројектима и рад у форуму (предавања, дискусије, презентације, јавне 
одбране). Истраживачки део задатка ће бити организован у групама, а рад на пројекту ће бити индивидуалан. Поред рада у 
студију, обавезно је похађање два семинара: 
- семинар 1: Архитектура у контексту 
- семинар 2: по избору студента 

 

 

нед Студио  

проф. Бранислав Митровић   
АРХИТЕКТОНСКE ИНТЕРПОЛАЦИЈE                                          

Семинар1 
 

Архитектура у 
контексту 

Семинар2 

по избору 

01 

 

Презентација студијских програма: 
уводне информације о задатку и 
методама рада у студију 

Обилазак локација 
 

  

02 

 

АНАЛИЗЕ: Студије места и простора: 
прикупљање, селекција и 
класификација информација о 
предметним локацијама 

АНАЛИЗЕ: Презентација фото/видео-
документације, израда физичких 
модела, студије просторних односа 

  

03 

 

АНАЛИЗЕ: Студије програмских 
потенцијала предметних локација  

АНАЛИЗЕ: Презентација и анализа 
референтних пројеката  
 

  

04 

 

ПРОБЛЕМ: Дискусија проблемског 
аспекта задатка 

ПРОБЛЕМ: Формулација пројектног 
програма и поставка урбанистичког и 
архитектонског концепта 

  

05 

 

КОНЦЕПТ: Рад на разради 
урбанистичког и архитектонског 
концепта 

КОНЦЕПТ: Испитивања кроз израду 
физичких модела и просторних 
симулација 

  

06 

 

КОНЦЕПТ: Поставка идејног решења  КОНЦЕПТ: Разрада идејног решења   

07 

 

1. Колоквијум: 
Презентација идејног решења / 
дискусија, коментари, сугестије 

КОНЦЕПТ: Коректура идејног решења   

08 

 

ПРОЈЕКАТ: Разрада идејног решења Испитивања кроз израду физичких 
модела и просторних симулација 

  

09 

 

ПРОЈЕКАТ: Поставка идејног пројекта Испитивања кроз израду физичких 
модела и просторних симулација 

  

10 

 

ПРОЈЕКАТ: Разрада идејног пројекта- 
функција 

Испитивања кроз израду физичких 
модела и просторних симулација 

  

11 

 

ПРОЈЕКАТ: Разрада идејног пројекта  - 
конструкција 

Испитивања кроз израду физичких 
модела и просторних симулација 

  

12 ПРОЈЕКАТ: Разрада идејног пројекта - Испитивања кроз израду физичких   
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 материјализација модела и просторних симулација 

13 

 

ПРЕЗЕНТАЦИЈА: 
План презентације идејног пројекта 

Истраживање техника презентације и 
различитих медијских средстава 

  

14 

 

2. Колоквијум: 
Презентација архитектонског пројекта / 
дискусија, коментари, сугестије 

Финализација пројекта   

 

 

Обавезна литература: 

Reader 
Марија Милинковић, ур., Хрестоматија: Јавни простор као архитектонска интерполација, ограничено интерно издање за 
академске образовне сврхе, Архитектонски факултет у Београду, 2007. 

 

Препоручена литература: 

Colomina, Beatriz. Privacy and Publicity: Modern Architecture as Mass Media. (1994) Cambridge, Mass.: The MIT Press, 1996.* 
Rowe, Colin i Fred Koetter. Grad Kolaž. Prevod: Ivana Trbojević. Beograd: Građevinska knjiga, 1988.* 
Tschumi, Bernard. Event-Cities: Praxis. Cambridge, Mass.: MIT Press, 1996. 
Tschumi, Bernard. Event-Cities 2. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2000.* 
Tschumi, Bernard. Event-Cities: 3. Cambridge, Mass.: MIT Press, 2004.* 

http://facultyofinvisibility.tinka.cc/en/node/61 

 
* Књиге и часописи који се налазе у библиотеци Архитектонског факултета 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 
Испит се полаже кроз презентацију пројектног елабората (изложба и усмена одбрана рада). Елаборат сачињавају: а) елаборат 
истраживања; б) пројекат: шира ситуација (Р 1: 1000), ситуациони план (Р 1:500), основе, карактеристични пресеци и изгледи (Р 
1:200, Р 1:100), пројекат елемената ентеријера и архитектонски детаљи (Р 1:50, Р 1:20), физички модели, визуелизација пројекта 
и пратећи текст. Формат и број листова одређује студент у складу са карактером пројекта и концептом презентације. 
 

Критеријуми оцењивања: 

 
Рад студента ће бити вреднован континуално током семестра (редовне презентације пројекта на вежбама и колоквијуми) и на 
завршном испиту. Основни критеријуми оцењивања су: пројектантска инвентивност, квалитет пројектованог простора, квалитет 
архитектонске презентације и комуникације. 
 

Оцењивање: 
 
Од укупно 100 поена, колико студент може максимално добити на овом предмету, у току семестра могуће је сакупити максимално 
60 поена (по 20 поена на два колоквијума, по 5 поена на сваком од два семинара и 10 поена уколико студент активно учествује у 
настави у току семестра), и максимално 40 поена на завршном испиту (30 поена на пројекту, 5 поена на усменој одбрани и 5 
поена на писменом елаборату). 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току семестра 10 пројекат 30 

колоквијуми 40 (2 x 20) усмена одбрана пројекта 5 

семинари 10 (2 x 5) писмени елаборат 5 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


