
 
МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област мултифункционалних и флексибилних 
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: 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 М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура 
 
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: 
РЕАКТИВАЦИЈА СТАРЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЦЕНТРАЛЕ, Марина, Дорћол 
рециклажа индустријских објеката_мултифункционални центар_Дунав Централа 

Наставник: 
проф. Тамара Шкулић 

Сарадник у настави: 
ас. Милена Кордић                              

Број кабинета: 252 

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

Телефон:             011  3218752                                           Е-маил: tskulic@arh.bg.ac.yu,       mikipro@beotel.yu 

 

Назив семинара 1: Светло као средство остваривања архитектонског концепта 

Руководилац семинара 1: проф. Шкулић и проф. Милуновић 

гостујући предавачи: 

Назив семинара 2:  Материјал као средство остваривања архитектонског концепта 

Руководилац семинара 2:   проф. Шкулић и проф. Милуновић 

гостујући предавачи: 

 

Посебни критеријуми за пријем студената:  -  
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Циљеви и приступ настави: 
 
 
Развија се способност решавања сложених пројектантских проблема, препознавањем разноврсних аспеката који 
простор укључју у економски и социо-културни развој друштва. 
Формира се критички став о архитектонском деловању у наслеђеним просторима града. Истражује се 
комплексност, квалитети и капацитети постојећих  структура, као и могућности њиховог креативног преображаја у 
актуелне, активне садржаје . 
 
Студент проналази пројектантске стратегије које ће препознати и употребити слојевитост наслеђених структура, 
разноврсним и иновативним методама, уз сталну свест о енергетској ефикасности и уштеди ресурса. 
Истраживањем на овом курсу, студент се оспособљава за учешће у перманентној реконструкцији града - сталном 
процесу који проистиче из развоја људских потреба и технологија које их прате. 
 
Рад у студију има тежиште на темама које повезују архитектуру спољашњег и унутрашњег простора - посебно на  
усвајању знања о материјалима и светлу као средствима остваривања концепта у архитектури. 
 
 
 
Пројектни задатак: 
 

РЕАКТИВАЦИЈА СТАРЕ ЕЛЕКТРИЧНЕ ЦЕНТРАЛЕ, Марина, Дорћол 
рециклажа индустријских објеката_мултифункционални центар_Дунав централа 
 
Константан процес технолошке експанзије, прогресу задаје нове задатке. Одрживи развој постаје идеологија, са 
циљем да свако деловање буде енергетски ефикасно. Поновна употреба простора који је истрошио своју 
првобитну намену није више "носталгичнa", већ "економичнa", а то је основа за архитектонску инвенцију, 
интервенцију и трансформацију. 
 
Тема задатка је мултифункционални центар који ће омогућити промоцију идентитета Београда пружањем 
платформе за одвијање догађаја као што су Битеф, Белеф, Бемус, Фест, resident art пројекти и остали културни, 
уметнички и стручни програми. 
Програмски оквир је културни, информациони и туристички центар са смештајним капацитетом у оквиру којег 
студент дефинише програм кроз анализу предметне локације и потреба града. 
Испитиваће се процеси помоћу којих се рециклирају постојећи капацитети (реинтерпретација, трансформација, 
метаморфоза, додавање, надградња....) и унапређује простор у "здраво место" коришћењем пројектантских 
поступака и материјала који "сарађују" са природом. 
 
 
 
Метод извођења наставе: 

 
 
Рад у студију биће организован као низ малих задатака који ће на крају чинити две целине. 
Сви задаци одвијаће се кроз комбинацију предавања, дискусија, анализа случајева и модела. 
 
Прву целину представља анализа програма и локације са програмским решењем и концептом просторне 
интервенције. Кроз архитектонски склоп потребно је истражити однос постојећег објекта, његових вредности и 
потенцијала са новим садржајима / структурама и параметрима окружења. 
 
Друга целина ће имати тежиште на изабраном сегменту 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 унутрашњег 
простора, истраживање и избор материјала, светла, боје, текстуре и опреме.  
Све фазе рада на задатку испитиваће се кроз моделе. 
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нед Студио                                            Семинар 1 - Светло... Семинар 2 - Материјал.. 

01 уводно предавање - 
презентација пројектног 
задатка 

обилазак локације 
упознавање са темом 
семинара 
како видиш светло? 

упознавање са темом 
семинара 
како видиш материјал? 

02 
студија програма студија локације 

формирање базе података 
прикупљање и селекција 
фото материјала 

формирање базе података 
прикупљање и селекција 
фото материјала 

03 концепт програма концепт интервенције 1.задатак –дискусија и 
презентација 

1.задатак –дискусија и 
презентација 

04 презентација и дискусија програмског решења са 
концептом интервенције 

гостујуће предавање: 
светло и сцена 

гостујуће предавање: 
рециклирани материјали 

05 поставка урб.- 
архитектонског 
концепта 

поставка идејног 
архитектонског решења 

грађење атмосфере 
светлом 

грађење атмосфере 
материјалом 

06 разрада идејног 
архитектонског решења  

могућности 
трансформације: 
функција и конструкција 

2.задатак –дискусија и 
презентација 

2.задатак –дискусија и 
презентација 

07 1. Колоквијум: дискусија и презентација технологија и савремено 
осветљење 

технологија и савремени 
материјал 

08 однос део/целина разрада идејног решења 
изабраног сегмента 

гостујуће предавање: 
примена светла 

гостујуће предавање: 
примена материјала 

09 поступци трансформације елемената пресек и светло компоновање материјала 

10 однос спољашњег и унутрашњег простора 4.задатак –дискусија и 
презентација 

4.задатак –дискусија и 
презентација 

11 елементи ентеријера атмосфера посета објекту посета објекту 
12 материјализација опремање опросторавање - 

примена стечених знања 
опросторавање - 
примена стечених знања 

13 конструкција детаља у ентеријеру израда макете  израда макете  

14 2. Колоквијум: финализација елабората финална презентација -
синтеза 

финална презентација -
синтеза 

 

Обавезна литература: 

С. Гидион: Простор, време и архитектура, Грађевинска књига, Београд 1969.                       библ. АФ 
Кенет Фремптон: Модерна архитектура, критичка историја, Орион,2004.                              библ. АФ 
Николас Певснер: Извори модерне архитектуре и дизајна, Грађевинска књига, Београд 2005. библ. АФ 
Ljiljana Blagojević: Modernism in Serbia: The Elusive Margins of Belgrade Architecture 1919-1941., The MIT 
Press, Cambridge, 2003.                                                                                                                   библ. АФ 
Kate Nesbitt (edited by): Theorizing a new agenda for architecture: an anthology of architectural theory 1965-
1995, Princeton Architectural Press, NY, 1996.                                                                                 библ. АФ 
Mark Taylor, Julieanna Preston (edited by): INTIMUS, Interior Design Theory Reader, John Wiley&Sons, 
Chichester, 2006.                                                                        
 

Препоручена литература: 

Владимир Миленковић: Архитектонска форма и мултифункција, Задужбина Андрејевић, Београд, 2004.  б. АФ 
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. 
Juhani Pallasmaa: The Eyes of the Skin, Architecture and the Senses, John Wiley&Sons, Chichestter, 2005.        б. АФ 
Слободан Миљушковић (приредио): Документи за разумевање руске авангарде, , Геопоетика, Београд, 2003 
Blaine Brownell: Transmaterial: A Catalog of Materials That Redefine Our Physical Environment, Princeton Architectural 
Press, NY, 2006. 
Michelle Addington, Daniel L. Schodek: Smart Materials and Technologies in Architecture, Architectural Press, Oxford, 
2005. 
The Factories:Conversions for Urban Culture, Birkhauser Publishers for Architecture, Basel, Berlin, Boston б. АФ 
Architectural Design: The New Mix: Culturally Dynamic Architecture, vol 75, No.5, sept/okt. 2005. Wiley-Academy б. АФ 
Richard Marshall (ed. by): Waterfronts in Post-Industrial Cities, Spon Press, London, 2001.                                  б. АФ 
Curiosity: 30 Designs for Products and Interiors, Frame Monographs of Contemporary Interior Architects, 
Birkhauser Publishers, Amsterdam, 2002.                                                                                                        б. АФ 
Donald Judd: Architecture, (exhibition catalogue MAK, Vienna, 1991.) Erschienen, Germany, 2003.                      б. АФ     
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http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-9305028-4204165?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Michelle%20Addington
http://www.amazon.com/exec/obidos/search-handle-url/102-9305028-4204165?%5Fencoding=UTF8&search-type=ss&index=books&field-author=Daniel%20L.%20Schodek


 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже предајом и одбраном елабората који садржи: 
 
- образложење концепције (анализе, програм, концепт, стратегије) 

графичке прилоге: 

-ситуацију 1:500 

-концепт интервенције 1:500  

-архитектонско решење склопа 1:200 

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

Све фазе рада са потребним основама, пресецима, изгледима и моделом. 
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. 
 
Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 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 
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