
 
 
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 
 
 
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:    Institut za fotografiju 

Наставник:                               prof. Mihailo Timotijevic 

Сарадник у настави:              s.str.sar. Zoran Abadic 

Број кабинета:  345a 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):    cetvrtak od 12 do 14 

Телефон:  32 18 725                                                                                                          Е-маил:  tika@arh.bg.ac.yu 

 

 

Назив семинара 1:                   fenomen fotografije u arhitekturi 

Руководилац семинара 1:       prof. Mihailo Timotijevic 

 

Назив семинара 2:                   Drugi seminar iz ponude departmana za arhitekturu po izboru studenata 

Руководилац семинара 2: 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
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Циљеви и приступ настави: 
 
Razvijanje sposobnosti za upravljanje procesima projektovanja. 
Analiza zadatog prostornog okvira u odnosu na programski okvir 
Formulisanje  projektnog zadatka kao programski osnov za izradu idejnog arhitektonskog resenja. 
Razvijanje vestine struktuiranja prostora sa aspekta multifunkcionalnosti kao arhitektonskog fenomena.   
 
Пројектни задатак: 

Tematska oblast : Multifunkcionalni i fleksibilni arhitektonski objekti – prostori. 
Naslov : Institut za fotografiju 
Lokacija : Beograd, Dorcol 
 
Метод извођења наставе: 

Koncept programa se zasniva na usmerenom istrazivanju. 
Sadrzaj rada je odredjen programskim okvirom i tematskim jedinicama zadatka. 
Metodoloski, studenti samostalno sprovode postupak arhitektonsko-urb. projektovanja od analitickog do  sintetickog 
Prakticni deo nastave se odvija u studiju, sala 230 
Istrazivanja su  vezana za literaturu, profesionalne  institucije i gostujuce predavace. 
 
 

нед Студио                                             Семинар1  Семинар2 

  

01 Obilazak lokacije, 
identifikacija prostora  

snimanje, iscrtavanje 
fotografisanje, 
obelezavanje . . .   
 

Projekcija filma po izboru  

02 Analiza aktuelnih 
primera, otvorena 
diskusija o zadatku 
 

Istrazivanje zadatka, 
definisanje tezista teme u 
okviru zadate tematske 
oblasti 
 

Arhitektonska fotografija danas  

03 Formulisanje programske 
osnove u formi 
projektnog zadatka 
 

Definisanje sadrzaja kroz 
odnos programa i prostora 

Fotografije arhitektonskih modela  

04 Programski koncept 
Sadrzaj 

Programska postavka 
osnovnih celina dijagram, 
tekst, model 
 

Obilazak fotografskog studija 
"orange" 

 

05 Prostorni koncept 
Kuca 

Prostorna intervencija, 
vizuelizacija scenarija 
skice, radni model 
   

Fotografska radionica 1  

06 Arhitektonski koncept Prostorno programsko 
resenje celine 
crtezi, model, 3d  
 

Arhitektonska fotografija i vreme  

07 1. Колоквијум: Idejno re{ewe u formi 
elaborate 
 

Obilazak objekta "Pink"” televizije  

08 idejno resenje razrada  idejno resenje razrada  Arhitektonska fotografija i projektant 
 

 

09 idejno resenje razrada  idejno resenje razrada  "Moje iskustvo u fotografiji"” 
 

 

10 idejno resenje razrada  idejno resenje razrada  Fotografska radionica 2 
 

 

11 idejno resenje razrada  idejno resenje razrada  Profesionalna fotografija 
 

 

12 idejno resenje 

finalizacija 

idejno resenje 
finalizacija 

Digitalna fotografija  

13 idejno resenje 

finalizacija 

idejno resenje 
finalizacija 

Obilazak filmskog studija  
"Avala film" u Kosutnjaku 

 

14 2. Колоквијум: Idejno resenje u formi 
elaborata 

Prezentacija seminarskog rada i 
diskusija  
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Обавезна литература: 

Препоручена литература: 
Herzog + Demeuron  1981-2000 

MVRDV, 1991-2002 

Willem Jan Neutelings + Michael Riedijk, At Work, 010 publishers 2005, Roterdam 

Dominique Perrault, Electa Architecture, Milano, Giovanna Crespi 2002 

Wiel Arets, works and projects, Electa architecture, Massimo Faiferri 2004 

David Chipperfield, El croquis editorial, 2004, Madrid, Spania 

Kazyo Sejima + Ryue Nishizawa, Sanna works 

Dominique Perrault, Recent works / Maria Vittoria Capitanucci / 10-17 , 2006 / Skira 

Le Corbusier, Ka pravoj arhitekturi, GK, Beograd, 2006 

Hal Foster, Dizajn i zlocin (i druge polemike), v|b|z Zagreb  

 

Napomena : Literatura je dostupna u biblioteci AF 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Forma ispita : usmena odbrana rada (do 15min. po studentu) 

Forma rada : Elaborat + model + seminarski rad 

Sadrzaj elaborata :  Graficki prilozi : resenje celine, 1:500 /  resenje objekta, 1:200 /  resenje detalja, 1:50 
                                 Tekstualni prilog : do tri strane A4 formata 

 Model  :                   Radni i zavrsni model, razmera 1:500 do 1:50 

Seminarski rad  :      Sveska A4 formata 
 
Критеријуми оцењивања: 

Ukupna dovrsenost projekta,  forma / struktura / sadrzaj 

Angazovanje, ucesce, motivisanost, aktivnost, inovativnost, samostalnost. . . .  

Ostvareni rezultati tokom rada na projektu. 

Utisak nastavnika 

 
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 предавања 0-5 пројекат 0-35 
колоквијуми 2 x (0-20) усмена одбрана пројекта 0-5 
семинари 2 x (0-5) писмени елаборат 0-5 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
Beograd, 03/09/2007            profesor Mihailo Timotijevic 
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