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МОДУЛ М4 – Архитектонско- урбанистички пројекат,  22 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
Студио - 16 ЕСПБ 

 
 

 
 

Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 - 2 ЕСПБ 
Семинар3 - 2 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектог задатка 

Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата тематску област приватних архитектонско-урбанистичких објеката 
и простора (стамбени, производни, административни, услужни, продајни)..  
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и простора 
као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. Такође, тежи се 
изграђивању способности архитектонско-урбанисточког организовања и обликовања простора које одговара 
естетским, функционалним и техничким захтевима. 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) градска 
ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија како 
на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и рализације 
Наставник према теми  пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара из области: 
Животна средина 
Приватни објекти и простори  
Јавни објекти и простори 
Обнова и реконструкција 
Технологија и реализација 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и четвртком 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 понедељак. 
 
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. 
Наставним планом организује  се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Наставник према теми  пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара  
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, заједно са понуђеним семинараима 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. 
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 М4 – Архитектонско - урбанистички пројекат 
 
Година студија:  
 

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

уторак и четвртак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 17 сати, вежбе: од 17 до 22 сата 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

28. јануар 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

30. октобар 2007. у 16 сати 
18. децембар 2007. у 16 сати 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

Мултифункционални објекти на локацији Старог млина у улици Војводе Мишића, Београд 

Наставник: 

Проф. др Милан Глишић, дипл.инж.арх 

Сарадник у настави: асс. мр  Ружа Окрајнов Бајић, дипл.инж.грађ,  асс .мр  Ненад Шекуларац, 

дипл.инжарх.,  демонстатор Зоран Шобић, арх.                        

Број кабинета: 3492 

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

Телефон:        063 209426                                                                                          Е-маил: glisic.milan@ gmail.com 

 

 

Назив семинара 1: По избору студента 

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: По избору студента 

Руководилац семинара 2: 

 

Назив семинара 3: По избору студента 

Руководилац семинара 3: 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 

Критеријум за рад у оквиру овог Модула су заинтересованост за стицање знања из пројектовања архитектонских простора и 
облика, постављања основних конструктивних принципа изградње нових и адаптације постојећих објеката. 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ наставе је да се у оквиру задате локације пројектује мултифунквционални објекат при чему се морају поштовати 
урбанистички услови локације и постојећег објекта који предтавља заштићени архитектонски објекат. 
 

Пројектни задатак: 

Тематске области су: урбанистичка оставка, однос новог према постојећем објекту и окружењу, функција нових и постојећег 
објекта и анализа конструктивног склопа како новог таком и постојећег објекта. 
 

Метод извођења наставе: 

Настава се одвија на реализацији стварног пројекта при чему се анализирају случајеви који кореспондирају овој проблематици. 

 

 

нед Студио                                            Семинар1  Семинар2  Семинар3 

01 Анализа локације     

02 Анализа локације     

03 Утврђивање 

могућег односа 

новог и постојећег 

објекта 

    

04 Изналажење 

могућих решења 

    

05 Анализа 

предложених 

решења 

    

06 Усвајање коначног 

решења 

    

07 1. Колоквијум: Одређивање и 

анализа 

параметара 

разматраних у 

првих 6 недеља 

рада 

   

08 Разрада усвојеног 

решења 

    

09 Разрада усвојеног 

решења 

    

10 Разрада усвојеног 

решења 

    

11 Анализа могуће 

технологије 
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извођења 

12 Израда пројекта за 

одбрану 

    

13 Израда пројекта за 

одбрану 

    

14 2. Колоквијум: Заједничко 

вредновање свих 

студентских радова 

из групе 

   

 

Обавезна литература: 

Сва литература која третира функцију становања, пословања и трговине, конструисања нових и санације постојећих објеката.  

 

Препоручена литература: 

Технички носмативи из области пројектовања (стандарди и прописи). 

Предавања из предмета Принципи конструисања архитектонских објеката и Конструктивне карактеристике примењених 

материјала. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже тако што сваки кандидат јавно образлаже свој рад с тим да у дискусији, осим насзтавника и сарадника, могу 

учествовати и остали чланови групе. 

 

Критеријуми оцењивања: 

Критеријум оцењивања је крајње јеноставан – дисциплона, редовни рад, заинтересованост за реализацију пројекта, пројекат и 

начин нјегове одбране. 

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 100поена. 

 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 65 пројекат 60 

колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 20 

семинари 15 писмени елаборат 20 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


