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МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

 
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. 
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  
 
*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. 

 

 
 
 
 
 



 2 

План рада 
 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 
 
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): 
 

 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

8. радна недеља у 16 сати 
14. радна недеља у 16 сати 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка:    

„Архитектура давања – Реконструкција и доградња ОШ "Сава Ковачевић" на Врачару, Београд 

Наставник:   проф. Михаило Тимотијевић 

Сарадник у настави:   сам.стр.сар. Зоран Абадић 

Број кабинета: 345а 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):   уторак 14 – 16 сати 

Телефон: 011 3218 725 

Е-маил:  tika@arh.bg.ac.yu   /   zoran.abadic@gmail.com 

 

 

Назив семинара 1:   Савремене тенденције у образовању 

Руководилац семинара 1:  проф. Михаило Тимотијевић    /  сарадник : сам.стр.сар. Зоран Абадић 

 

Назив семинара 2:   Из понуде департмана за архитектуру који разматра аспекте урбане обнове 

Руководилац семинара 2:   
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Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Циљ задатка је да студент овлада савременим искуствима из области образовања и разуме комплексност и особености 
институције.   

Формулисање пројектног задатка као програмски основ за израду идејног архитектонског решења. 

Стварање физиономије нових простора образовања у формираном урбаном амбијенту Врачара, на конкретној парцели 
представља изазов за креативан приступ студената. 

Анализа задатог просторног оквира у односу на програмски оквир. 

 

Пројектни задатак: 

Тематска област : Јавни архитектонски објекти и простори 
Наслов : ОШ "Сава Ковачевић", реконструкција и доградња 
Локација : Београд, Врачар. 
 
Студирање специфичности у просторним стандардима, особеностима у погледу акустичких захтева и захтева осветљења 
озбиљан су тест за нова функционална, просторна и технолошка решења нарочито у погледу реконструкције. 
Анализом функционисања постојећег објекта потребно је на савремен начин одговорити на питања педагошких стандарда, 
еколошких стандарда као и питања безбедности корисника. 
Избором нових садржаја и простора допринеће се педагошком процесу у школи а нови волумени треба да унапреде урбана 
својства објекта као одговор на специфичну позицију парцеле. 
Постојећи плато испред школе, сада као острво измећу саобраћајница, може допринети контекстуализацији јавног објекта. 
   

Метод извођења наставе: 

Концепт програма се заснива на усмереном истраживању. 
Садржај рада је одређен програмским оквиром и тематским јединицама задатка. 
Методолошки, студенти самостално спроводе поступак архитектонско урбанистичког пројектовања од аналитичког до синтезног 
уз континуалу проверу концепта преко физичких модела. 
Практични део наставе се одвија у студију кроз програмско просторно решавање задатка и отворене дискусије студената о 
појединим аспектима пројекта, сала 230. 
Истраживања су везана за литературу, дискусију са особљем школе, професионалне институције и гостујуће предаваче. 
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нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

 

01 

 
Обилазак локације и 
идентификација простора. 

 
Снимање, исцртавање, 
фотографисање, 
обележавање . . . 
 

 
Зашто су промене 
неопходне ? 

 

 

02 

 
Анализа актуелних 
примера, отворена 
дискусија о задатку и 
уоченим недостацима 
постојећег објекта 
. 

 
Истраживање задатка, 
дефинисање тежишта теме 
у оквиру задате тематске 
области. 
 

 
Ко ствара програме за нове 
школе ? 

 

 

03 

 
Формулисање програмске 
основе у форми пројектног 
задатка. 
 

 
Дефинисање садржаја кроз 
однос програма и простора. 

 
Нове технологије. 

 

 

04 

 

 
Студијско путовање 
Обилазак неколико 
актуелних примера школа 
на подручју Загреба и 
Бањалуке. 

 
Студијско путовање 
Обилазак неколико 
актуелних примера школа 
на подручју Загреба и 
Бањалуке 
 

  

 

05 

 
Програмски концепт 
 
Садржај 

 
Програмска поставка 
основних целина : 
(дијаграм, текст, скице). 
 

 
Учење и природа. 

 

 

06 

 
Просторни концепт 
 
Објекат 
 

 
Просторна интервенција, 
визуелизација сценарија : 
(скице, радна макета). 
 

 
Појам флексибилности. 

 

 

07 

 
Просторно програмски 
концепт. 

 
Просторно програмско 
решење целине : 
(цртежи, радна макета). 
 

 
Квалитет и одрживост. 

 

 

08 

 
1. Колоквијум: 

 
Идејно арх. решење : 

Програм – концепт (А4) 
Карактеристичан пресек 
Радна макета 
 

 
Безбедност и сигурност. 

 

09 Идејно решење : разрада Идејно решење : разрада Студија случаја 01  

10 Идејно решење : разрада Идејно решење : разрада Студија случаја 02  

11 Идејно решење : разрада Идејно решење : разрада Студија случаја 03  

 

12 

 
Идејно решење : 
финализација 

 
Идејно решење : 
финализација 
 

 
Студија случаја 04 

 

 

13 

 
Идејно решење : 
финализација 

 
Идејно решење : 
финализација 
 

 
Студија случаја 05 

 

 

14 

 
2. Колоквијум: 

 
Идејно арх. решење :  
(форма елабората) 
Ситуациони план 
Карактеристичне основе + 
пресеци 
Радна макета 
Ликовни прилози + текст 
 

 
Студија случаја 06 
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Обавезна литература: 

Mark Dudek, 2000., Architecture of Schools, Oxford, Architectural Press 
Eleanor Curtis, 2003., School Builders, London, Wiley - Academy 
Inge Beckel, 2004., Schulen in Deutschland, Stutgart, Karl Kramer Verlag 
The Architectural Review, 2000 - 2007. 
 

http://   Christian de Portzamparc, Herman Hertzberger, Steven Hall,  Behnisch and Partner, Zvi Hecker,  David Chipperfield 

 

Препоручена литература: 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
 
Форма испита : усмена одбрана рада ( до 15 мин. по студенту ) 
Форма рада : графички, ликовни и текстуални прилози + радне макете у одговарајућим размерама. 
Садржај елабората : решење целине 1:500/250 , решење објекта 1:200/100 , решење детаља 1:50/25 
 

Критеријуми оцењивања: 
 

Укупна довршеност пројекта : форма / структура / садржај 
Ангажовање, учешће, мотивисаност, активност, иновативност, систематичност, самосталност. 
Остварени резултати током рада на пројекту 
Утисак наставника. 
 

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 10 пројекат 45 

колоквијуми 15 + 15 усмена одбрана пројекта 5 

семинари  писмени елаборат 5+5 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


