
 
МОДУЛ М6АТ – Пројекат 2 – Усмерење Архитектонске технологије, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
 
Студио - 18 (16) ЕСПБ 

 
 
 

 
 

Семинар1  2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
(Семинар3 – 2 ЕСПБ) 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектог задатка 
 
Пројекат усмерења 2 Архитектонске технологије омогућава студентима стицање следећих способности: 
-свет о потенцијалима нових технологија 
- разумевање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката 
- стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње у циљу обезбеђивања  
  услова коришћења објеката и просторног комфора 
- упознавање са индустријама, организацијама и регулативом која се односи на процес трансформације 
  елемената пројеката у изведени објекат 
Пројекти се развијају у два основна правца од којих је један орјентисан ка изучавању и примени савремених 
технолошких и конструктивних решења у пројектовању и грађењу, док је други оријентисан ка процесу реализације 
архитектонских објеката у техничком и организационом смислу. Резултат рада представља архитектонски пројекат 
у оквиру кога је јасно наглашен аспект применљивости у реализацији објекта. Могуће је као резултат предвидети и 
елаборат организације грађења архитектонског објекта. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: средом и петком 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. 
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. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4 и модула М5. 
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 М6АТ – Пројекат 2 – усмерење Архитектонске технологије 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
29. јануар 2008. у 10 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
01. новембар 2007. у 16 сати 
19. децембар 2007. у 16 сати 
 
 
 
 
Назив пројектног задатка: 
Академски истраживачки центар за апликативне технологије 

Наставник: 
Проф др Милица Јовановић Поповић 

Сарадник у настави:    
Душан Игњатовић самостални стручни сарадник                                 

Број кабинета: 243 
Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): Понедељак 18-20часова 
Телефон:          3218743                                                                                                          Е-маил: mjovanov@eunet.yu 
 
 
Назив семинара 1: Еколошко грађење и обнова зграда 
Руководилац семинара 1:Проф.др Милица Јовановић Поповић и Доц др Ана РАдивојевић 
 
Назив семинара 2: Еколошка заштита и климатологија 
Руководилац семинара 2: Проф.др Милица Јовановић Поповић и Проф др Млађен Ћурић 
 
(Назив семинара 3): - 
Руководилац семинара 3: - 
 
 
 
Посебни критеријуми за пријем студената: 
Принципи биоклиматског пројектовања , изборни предмет 
Семинар Физика зграда 
Познавање рада на рачунару (Photoshop, Power Point, ACAD) 
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Циљеви и приступ настави: 
  
Будући да је пројектовање енергетски ефикасних, еколошких, биоклиматских зграда мултидисциплинаран процес у коме 
учествује велики број разнородних стручњака,  циљ наставе је да се студенти упознају са основним поставкама 
комплементарних дисциплина и кроз симулацију мултидисциплинарног процеса пројектовања овладају потребним знањима и 
вештинама потребним за реализацију ове врсте приступа пројектобању. 
Савладавање различитих фаза у процесу пројектовања, од дефинисања и просторног преиспитивања пројектантског програма, 
преко испитивања просторних могућности локације, до пројектовања појединачних објеката до нивоа детаља. 
Посебан циљ задатка је у нагласку на поштовању природног окружења и природе уопште - од нивоа конкретне локације и њених 
потенцијала и ограничења, до брижљивог одабира конструкција и материјала водећи рачуна о односу према ресурсима, 
односно, о еколошком профилу (environmental profile) материјала и производа који се користе. 
 
Пројектни задатак: 
На локацији на којој је започета реализација научног парка Звездани град на Звездари, пројековаће се Академски истраживачки 
центар за апликативне технологије. У оквиру центра, поред нових објеката за истраживања и боравак истраживача са обавезном 
применом свих алтернативних извора енергије применљивих на датој локацији, биће предложена и реконструкција започетих 
објеката.  
Током рада на задатку студенти раде програмско решење комплекса које има за циљ израду урбанистичког решења комплекса и 
дефинисање програма и садржаја еколошког академско-истраживачког центра. У датом поступку се поред дефинисања и 
пројектовања нових објеката, преиспитују и могућности искоришћења постојеће конструкције започетог комплекса, односно, 
реконструкције првобитног комплекса и укључивања у нови пројектни програм. При томе се посебна пажња полаже на 
поштовање контекста – у овом случају природног окружења парк-шуме Звездара, као и на максимално уважавање 
потенцијала локације – конфигурације терена и оријентације (инсолација и изложеност ветровима). У поступку 
дефинисања програма, студенти истражују могућности различитих видова колективног становања примереног становању 
академских грађана (млади истраживачи – студенти и последипломци, гостујући наставници са својим породицама и сл.), 
потребе за пратећим садржајима у оквиру campus-а, као и капацитете и садржај самог истраживачког центра. 
Овај део задатка студенти раде у групама од 2 до 4 студента. 
 
Метод извођења наставе: 
Током рада на пројекту користиће се велики број различитих метода неопходних код мултидисциплинарног пројектовања као 
што су: разни интерактивни облици наставе, анализа светске праксе, индивидуални пројекти, истраживачки пројекти уз примену 
термовизијске камере, енергетска оптимизација, презентације, семинарски радови. 
 
 
нед Студио                                            Семинар1  Семинар2  Семинар3 
01 Увод, објашњење 

програма 
Изстраживање 
програма, посета 
локацији 

   

02 Анализа програма, 
Теме 
реконструкције и 
пројектовања 

Литература - 
примери 

   

03 Презентација 
примера 
Урбанистички 
концепт 

Формирање 
урбанистичког 
решења 

   

04 Израда 
урбанистичког 
решења 

Презентација и 
евалуација 
урбанистичког  
решења 

   

05 Екскурзија Екскурзија    
06 Истраживачки 

пројекат-концепт 
планираних 
биоклиматских 
принципа 

Разматрање 
примене одабраних 
принципа 

   

07 1. Колоквијум:  Концепцијско 
решење-принципи 
обнове објеката 

   

08 Идејно решење Идејно решење 
 

   

09 Теорија животног 
циклуса (ЛЦА) 

Евалуација    

10 Пројектовање 
нових објеката 

Идејно решење    

11 Идејно решење Разрада принципа    
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12 Разрада принципа, 
детаљи 

Процена 
ефикасности 

   

13 Термовизија Финализација 
пројекта 

   

14 2. Колоквијум: Презентација 
пројекта 

   

 
Обавезна литература: 
Пуцар, Пајевић, Јовановић-Поповић: Принципи пројектовања играђења биоклиматске архитектуре, урбанистички параметри, 
Завет, Београд, (biblioteka fakulteta) 
 
Препоручена литература: 
B.Givoni:Man, Climate and Architecture;Applied Science publisher, London (kabinetska biblioteka) 
S.Szoklolay: Introduction to Architectural Science, Architectural Press,2004. (biblioteka fakulteta) 
C.Schittich: Solar Architecture, Fetail, Birkhauser, (biblioteka fakulteta) 
 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Предаја финалног елабората, текстуално образложење и усмена одбрана. 
Урбанистичко решење 1:1000, 1:500 
Идејно решење 1:200, 1;100, 1:10 (детаљ) 
Сви листови формата 50/70цм 
 
Критеријуми оцењивања: 
1.Формална испуњеност задатог програма. 
2. Постигнути квалитет урбанистичког и архитектонског решења 
3. Мера у којој су поштовани задати почетни принципи – поштовање и уклапање у окружење, функционалност и рационалност 
коришћења простора, одабир одговарајућих материјала и конструкција. 
4. Однос студента према постављеном задатку оличена у његовој мотивисаности, креативности, иновативности, марљивости и 
самосталности у раду. 
 
Оцењивање: 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују најмање са 50, а завршни испит са највише 50 
поена.  
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе 50 поена 
 

Завршни испит  50 поена 

активност у току предавања 5 пројекат 40 
колоквијуми 30 (2x15) усмена одбрана пројекта 5 
семинари 15 писмени елаборат 5 
 
Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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