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МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 

 

 

План рада 
(попуњава наставник и предаје Руководиоцу Већа друге године дипломских студија 22. јануара 2009.) 

 

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: 
 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

Т О Р А Њ (стари нови потенцијал) 

Наставник:   Проф. Слободан Рајовић д.и.а. 

Сарадник у настави:  Марија Обрадовић д.и.а.                                 

Број кабинета: 341а 

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

Телефон:      011.32.18.717                                                                        Е-маил:   

 

 

Назив семинара 1: ИСКУСТВА ИЗ СВЕТА У ОБЛАЦИМА 

Руководилац семинара 1: Проф. Слободан Рајовић д.и.а.    

Сарадник на семинару: Марија Обрадовић д.и.а.                                .                                 

 

Назив семинара 2: ИНСПИРАЦИЈА 
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Руководилац семинара 2:  Проф. Слободан Рајовић д.и.а. 

Сарадник на семинару: Марија Обрадовић д.и.а.                                 

 

 

 

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 испитивање могућности и потребе града за оваквом врстом објеката, односно, проналажење мере у свему ономе 
што нам град пружа. Од студената се очекује озбиљан приступ анализи потреба за развијањем нове врсте репера у миљеу који 
је већ затечен или стварање нове матрице која би могла да омогући квалитетну и атрактивну реализацију овакве врсте објекта. 
Кроз серију разговора о искуствима из света (кроз семинаре), студенти ће доћи до одређених нових знања, утврдити већ 
научено, као и до закључака који ће им бити од користи за израду пројекта.   
 

Пројектни задатак: 

Тема задатка у овом семестру је пројекат ТОРЊА , можда и не тако новог садржаја код нас, али свакако садржаја са недовољно 
истраженим потенцијалима.  
ТОРАЊ је код нас некада рађен за потребе телекомуникација, а данас... је одговор до кога би требало доћи у току рада.  
Локација ће бити одређена  током рада у семестру на основу детаљних анализа које ће бити спроведене.  Садржај/и пројектног 
задатка ће бити састављен од стране студената уз помоћ наставника, након конзумирања довољног броја информација до којих 
ће се доћи током  семестра. Тематске области су многобројне, а њихов избор ће бити основни генератор који ће покренути 
пројекат са почетне тачке и довести га до финала. 
 
 

Метод извођења наставе: 

Настава ће бити извођена у комбинацији неколико типова рада: Предавања у склопу семинара и на вежбама, рад са студентима 
(колективни и индивидуални), истраживачки пројекти, студије случаја, семинарски радови, презентације... 

 

 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Упознавање са 

наставником и темом, 

уводна презентација  

Анализа теме, уводна 

дискусија  

  

02 Анализа примера Презентација примера, 

дебата, закључак 

  

03 Анализа потенцијалне 

локације 

Анализа потенцијалне 

локације 

  

04 Анализа потенцијалне 

локације – осврт на 

пример 

Анализа потенцијалне 

локације – осврт на 

пример 

  

05 Анализа могуће локације, 

намена, могућности 

Анализа могуће локације, 

намена, могућности, 

дебата, одбрана 

  

06 Однос локација – 

потенцијални габарит за 

одабрану намену 

Однос локација – 

потенцијални габарит за 

одабрану намену, дебата 

  

07 1. Колоквијум 

закључак 

Образложење потенцијала 

на основу закључка 
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08 Разрада пројекта Волумен   

09 Разрада пројекта Однос волумен - функција   

10 Разрада пројекта Функција - намена   

11 Разрада пројекта Функција – намена – 

силуета, дискусија 

  

12 Разрада пројекта Силуета –затечено 

(створено) 

  

13 Разрада пројекта Анализа постигнутог, осврт 

на почетак, корекције 

  

14 2. Колоквијум: Презентација, дебата   

 

 

Обавезна литература: 

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 
 

 ПЕРОВИЋ, Р. МИЛОШ: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ-АНТОЛОГИЈА ТЕКСТОВА , КЊИГА 2А, АФ 
БЕОГРАД 2000.  

 ПЕРОВИЋ, Р. МИЛОШ: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ-АНТОЛОГИЈА ТЕКСТОВА , КЊИГА 2Б, АФ 
БЕОГРАД 2002. 

 ПЕРОВИЋ, Р. МИЛОШ: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ-АНТОЛОГИЈА ТЕКСТОВА , КЊИГА 3А, АФ 
БЕОГРАД 2004. 

 Frampton, Kenneth Modern architecture; A Critical History, T&H, London, 1980.  

 S. Gideon, Time, Space and Architecture, Harvard University Press 1967 
 

 

Препоручена литература: 

Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

 

 JAPAN : architecture, construction, ambiances, Edition Detail, Munchen : Birkahuser,  Basel, Boston, Berlin, 
2002 

 RENZO PIANO, Emilio Pizzi, Birkhauser, Basel, Boston, Berlin  , 2003 

 А.П. Гозак, Иван Леонидов, монографија, Москва 2002.  

 Борис Подрека, монографија, Београд 2006.  

 „Architecture in Transition – Between Deconstruction end New Modernism“ Peter Noever, Prestel, Munich 1997 

 „Modernism in Serbia, The Elusive Margins of Belgrade Architecture, 1919-1941“ Prof.dr. Ljiljana Blagojević, The 
MIT Press, 2003  

 '''ПОТЕЗИ АРХИТЕТКТЕ НА ПОТЕЗУ КАЛЕМЕГДАН-СЛАВИЈА'', јануар 2003.год. 

 „S, M, L, XL“ Rem Koolhaas, Bruce Mao, Taschen, 1997 

 „Architecture Now!“ vol.1-vol.5 Philip Jodidio, Taschen  

 интернет презентације и сајтови архитеката 
 
 

 

 

 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Формат ће бити одређен током рада на пројекту у зависности од обухвата интервенције. 
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Графички прилози ће на завршном испиту бити предати у штампаној форми са свим потребним прилозима који 

дефинишу пројекат, као и сви потребни прилози о којима ће бити детаљније речи у току семестра.. Размере у 

којима ће бити анализиран пројекат су 1:1000 и 1.500 за урбанистичке прилоге и од 1:200 до 1:10 за идејни део 

пројекта (основе, пресеци, изгледи, детаљи...). 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 

компетенција. 

Финална оцена ће се формирати на основу следећих критеријума:  
 
карактеристике студентског рада током семестра: редовно похађање наставе, редован рад на задатим темама, активност на 
вежбама, квалитет рада код куће.  
 
карактеристике одговора на задатак – решења студената : комплетност задатка, квалитет финалног резултата . 

 

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 20 пројекат 30 

колоквијуми 10+10 усмена одбрана пројекта 10 

семинари 10 писмени елаборат 10 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


