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МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

 
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, 2008/09 
 
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 2009. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

07. новембар 2008. у 16 сати 
14. децембар 2008. у 16 сати 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка:  

Испитивање могућности … Чардак ни на небу ни на земљи 

Наставник: 

Проф. Слободан Рајовић 

Сарадник у настави:  

студент докторских/мастер студија                            

Број кабинета: 

341а 

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

Понедељак: У договору са предметним наставником 

Телефон:       3218-717                                                                                       Е-маил:  

 

Назив семинара 1:  ... Инспирација 

Руководилац семинара 1: Проф. Слободан Рајовић 

 

Назив семинара 2: По избору студената и препорука наставника у студију 

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: 
  
Укратко објаснити основни циљ наставе, релације пројектног задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна 
знања која ће студент стећи радом на пројекту и допринос тих знања укупној компетенцији студента.  
 
Циљ наставе се састоји у развоју вештине примене стечених знања из архитектуре, урбанизма и архитектонских 
технологија на нетипичном проблему.  
Задатак је свеобухватан, а кроз њега су прожети сви нивои пројектовања, од идеје и стратешких анализа , преко 
разраде до дефинисања конкретног пројекта. 
Кроз задатак се тежи да се код студената развију способности да: 

 препознају и дефинишу проблем 

 истраже оно што им није познато 

 формирају став 

 примене идеје и новостечена знања 

 јасно презентују своју идеју како вербално тако и визуелно  
 

Пројектни задатак: 

Објаснити задатак и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата пројектни задатак, као 
и структуру тематских целина које ће се у оквиру задатка изучавати. 
 
Тема задатка у овом семестру (''Испитивање могућности … Чардак ни на небу ни на земљи')' се директно ослања на 
човекову исконску потребу за истраживањем и освајањем непознатог.  
Задатак се глобално односи на формирање људске насеобине у нетипичној средини, са свим потребним 
карактеристикама које она носи са собом, односно, на пројекат Хабитата који ће предходити формирању велике, 
самоодрживе целине. Акценат се даје на ''непознатом'',чему доприноси  и избор локације(а).  
 
Да би се појаснила тема и оквир задатка, требало би се осврнути на планирани начин рада.   
 
Подела на два основна радна тима: 

 ''ни на небу''- који ће се бавити проблематиком формирања насеобине на Марсу и (или) у Земљиној орбити, 

 ''ни на земљи''- који ће се бавити проблематиком формирања насеобине под водом и (или) на северном полу. 
Рад је планиран у неколико фаза: 
         Фаза 1- Тимови се упознају са задатком, констатују проблеме, предлажу решења, праве стратегију  и план развоја од 
почетног нивоа до формирања колоније. Кроз ову фазу рада студенти се присећају и примењују досадашња знања, отварају 
многа питања, истражују и констатују шта је потребно да би се формирала једна самофункционална целина. Резултат тог 
истраживања је концепт на основу кога ће у моћи да у следећој фази приступе индивидуалном раду. 
         Фаза 2- Индивидуални рад на пројекту истраживачке станице – ХАБИТАТ-у. Рад на пројектном програму који ће садржати 
све неопходне елементе за формирање и функционисање ''мање'' самоодрживе целине. Тематска област мултифункционалних 
и флексибилних архитектонских облика ће бити истражена кроз бројне анализе и провере функције, модуларности, 
компатибилности, могућности умножавања и повећевања, студије форме које произилазе из предходних провера... Очекује се 
подробна анализа савремених материјала и примена знања стеченог на досадашњим студијама. Резултат ове фазе рада је 
комплетан пројекат истраживачке станице са свим пратећим садржајима, што омогућава прелазак на следећу фазу. 
        Фаза 3- Тимски рад на здруживању засебних испројектованих целина у један комплекс, чиме ће се проверити ставови са 
почетка истраживања, проверити могућност компатибилности и умножавања из друге фазе. 
 
Читав рад у семестру ће бити пропраћен серијама презентација студената, изношења одређених закључака, укрштањем 
ставова, конструктивним расправама. На крају рада се очекују конкретни закључци. 
 
 
 

Метод извођења наставе: 

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови итд. 
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нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Фаза 1 Фаза 1 ... Инспирација  

02 Фаза 1 Фаза 1 ... Инспирација  

03 Фаза 1 Фаза 1 ... Инспирација  

04 Фаза 1-финализација Фаза 1-презентација ... Инспирација  

05 Фаза 2 Фаза 2 ... Инспирација  

06 Фаза 2 Фаза 2 ... Инспирација  

07 1. Колоквијум:  

Део фазе 2 

До теме ће се доћи кроз развој 

пројекта 

Фаза 2 ... Инспирација  

08 Фаза 2 Фаза 2 ... Инспирација  

09 Фаза 2 Фаза 2 ... Инспирација  

10 Фаза 2-финализација Фаза 2-презентација ... Инспирација  

11 Фаза 3 Фаза 3 ... Инспирација  

12 Фаза 3 Фаза 3 ... Инспирација  

13 Фаза 3 Фаза 3 ... Инспирација  

14 2. Колоквијум: 

До теме ће се доћи кроз 

финализацију пројекта 

 ... Инспирација  

 

 

Обавезна литература: 

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

 

Препоручена литература: 

Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

Корисни линкови: 

http://www.palantir.net/2001/ 
http://www.greatestfilms.org/ 
http://kubrickfilms.warnerbros.com/ 
http://pod.paragrafix.com/default.htm 
http://www.exploremarsnow.org/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Habitat 
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_torus 
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernal_sphere 
http://en.wikipedia.org/wiki/O%27Neill_cylinder 
http://en.wikipedia.org/wiki/Centrifuge_Accommodations_Module 
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_%28The_Culture%29 
http://en.wikipedia.org/wiki/Ringworld 
http://en.wikipedia.org/wiki/Rendezvous_with_Rama 
http://www.donaldedavis.com/ 
http://themis.asu.edu/ 

 
 
 
 
 
 
http://www.spacefuture.com/habitat/habitat.shtml 
http://www.spacefuture.com/power/largescale.shtml 
http://www.space.com/news/060721_genesis-1_impact.html 
http://www.space.com/php/multimedia/earlyspacetourism/ 
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhab 
http://www.lunar-reclamation.org/ 
http://www.marssociety.org/portal 
http://www.oregonl5.org/lavatube/ 
http://www.spacetopia.com/ 
http://www.aerospaceguide.net/iss/index.html 
http://www.nss.org/settlement/space/index.html 
http://spaceset.org/ 
http://www.jamesclar.com/space/2006/habitathotel/index.html 
http://www.hobbyspace.com/Links/spaceLife2.html 
http://members.aol.com/oscarcombs/settle.htm 
http://www.abalakin.de/ 

 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

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

Испит се полаже предајом елабората и усменом одбраном рада. 

Садржај елабората произилази из свих фаза рада. Размере од 1:20 000 до 1:100. 

Обавезна предаја рада у дигиталној форми. 

 

http://www.greatestfilms.org/
http://kubrickfilms.warnerbros.com/
http://pod.paragrafix.com/default.htm
http://www.exploremarsnow.org/
http://en.wikipedia.org/wiki/Stanford_torus
http://en.wikipedia.org/wiki/Bernal_sphere
http://en.wikipedia.org/wiki/O%27Neill_cylinder
http://en.wikipedia.org/wiki/Centrifuge_Accommodations_Module
http://en.wikipedia.org/wiki/Orbital_%28The_Culture%29
http://en.wikipedia.org/wiki/Ringworld
http://en.wikipedia.org/wiki/Rendezvous_with_Rama
http://www.donaldedavis.com/
http://themis.asu.edu/
http://www.spacefuture.com/habitat/habitat.shtml
http://www.spacefuture.com/power/largescale.shtml
http://www.space.com/news/060721_genesis-1_impact.html
http://www.space.com/php/multimedia/earlyspacetourism/
http://en.wikipedia.org/wiki/Transhab
http://www.lunar-reclamation.org/
http://www.marssociety.org/portal
http://www.oregonl5.org/lavatube/
http://www.spacetopia.com/
http://www.aerospaceguide.net/iss/index.html
http://www.nss.org/settlement/space/index.html
http://www.jamesclar.com/space/2006/habitathotel/index.html
http://members.aol.com/oscarcombs/settle.htm
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Критеријуми оцењивања: 

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

компетенција. 

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 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 

 

 


