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МОДУЛ М6А – 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 
8.септембра 2008 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 16. септембра прве недеље семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 16. и 17. септембра  
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 8. септембра 2008. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  

МОДУЛ М6А– 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: 

СТАРО СА НОВИМ: У УРБАНОМ АМБИЈЕНТУ  

Амбијенти јавних простора Београда и докова Ливерпула 
Наставник:   

Проф. Михаило Тимотијевић 

Сарадник у настави: 
С.с.с. арх. Зоран Абадић      
                      

Број кабинета: 345а 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): средом 14-16 часова 

Телефон:   у кабинету   011 3218725                                  Е-маил:                                                                                           
                                                                                                  
                                                                                                 tika@arh.bg.ac.yu  
 

Назив семинара 1      **НОВИ ЖИВОТ** 

 

Руководилац семинара 1: Проф. Михаило Тимотијевић                                         
                                       сарадник на семинару: С.с.с. арх. Зоран Абадић      
 

Назив семинара 2:               по избору студената и препоруке наставника у студију 

Руководилац семинара 2:    

 

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 задатка је истраживање односа старог и новог у урбаним амбијентима: материјали, 
атмосфера, дух, успостављање нових тема уз хармонизацију односа. Циљ задатка представља 
и истраживање контекста, проналажење потенцијалних места/локација у Београду, Ливерпулу ...  
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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 је формирање нових урбаних тежишта са одређеном атмосфером кроз третман 
затворених и отворених простора – мултифункције. Рад на пројекту отвара основну тему 
стварања или оживљавања градског места са специфичном функцијом у савремене 
интерактивне садржаје.  
 
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. 

 
Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су 
предавања, анализа случајева, интерактивни облици наставе, истраживачки пројекти, 
презентације, есеји, семинарски радови. Поред предавања, интерактивне наставе, критике, 
дискусија, пројектовања, дефинишу се обиласци више локација. Кроз критичке ставове и израду 
пројектног задатка студенти се уводе тему и садржаје којим би се простор адекватно активирао, 
унапређујући интерактивност, карактер, физиономију и семантику контекста уз неопходну 
усклађеност постојећег и новог. Уобличавање теме и садржаја остварује се кроз инкорпорацију 
савремених тенденција, мултифункције и флексибилности, кроз предавања, разговоре. критику, 
дискусију, одлазак на локације и студијско путовање. 
 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 
 
17.- 19.09. 

Упознавање са 
референтним 
позицијама 

Анализа локације 
и истраживање 
контекста 

Уводно предавање 
19.09. петак 

 

02 
 
24.- 26.09. 

Концептуална 
поставка и 
програмско решење 

Теме, искуства, 
садржаји, пројекције… 

тема: старо у новом 
дух, карактер, 
материјали 

 

03 
 
01.- 03.10. 

Сазревање теме Програм садржаја и 
референтне теме, 
контекст 

урбана атмосфера, нова 
градска тежишта 
 

 

04 
08.- 10.10. 

Програмска решења Диспозиција објеката 
у контексту 

нови живот и 
амбијенти 

 

05 
15.- 19.10. 

1. Колоквијум 
Пројектни задатак  

Дискусија – тема, 
програм, концепт,  

амбијенти Београда   

06 
22.- 24.10. 

Студија обликовног 
концепта објеката 

Функција и структура 
садржаја 

амбијенти Дубровника  

07-08 
26.- 05.11. 

С Т У Д И Ј С К О П У Т О В А Њ Е Ливерпул Манчестер 
Л Корбизје 

 

09 
 
 
12.- 14.11. 

Алтернативна 
решења концепта 

Анализа 
контекстуалности 
новопројектованих 
структура, 

амбијенти Граца   

10 
19.- 21.11. 

Разрада пројекта Радне макете 
Презентације 

амбијенти Бањалуке   

11 
26.- 28.11. 

Разрада пројекта Дефинисање прилога парадигме и 
концептуализација 

 

12 
03.- 05.12. 

Разрада пројекта Просторна решења 
3Д анимације 

пројекти, модели, 
медији и атмосфера 

 

13 
10.- 12.12. 

Финализација 
пројекта 

Презентација  Семинар: Предавачи и 
студенти 

 

14 
17.- 19.12. 

2. Колоквијум  
Модел, фотографије 

Предиспитна обавеза   
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Обавезна литература: 

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

Frampton, Kenneth Modern architecture; A Critical History, T&H, London, 1980.  
B. Kolarević: Architecture in the Digital Age – Design and Manufacturing, Spon Press 2003  
M. Hansel and A. Menges: Manufacturing Diversity from Morphogenetic Design, AD 2006  
Борис Подрека: монографија, Београд 2006.  
интернет презентације и сајтови градова, места, пројеката и архитеката  
Препоручена литература: 

Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

Мишко Шуваковић: Концептуална уметност, Музеј МСУ Војводине, 2007.  
Bacon, E.,: Design of cities, London, Thames and Hudson, 1995.  
Часописи и књиге из библиотеке АФ које наставник у студију препоручује сваком студенту 
индивидуално у контексту теме (A10, El Croquis, architectural review, domus, wetbewerbe aktuel...). 
Le Corbusier-The Art of architecture  02 october 2008.  – 18 january 2009. The crypt of the 
Metropolitan Cathedral of Christ The King, Liverpool, Европска престоница културе 2008,  
Миленковић Владимир: Архитектонска форма и мултифункција, Задужбина Андрејевић, 2004, 
www.timbosliverpool.co.uk/docks, Stanley Dock, Albert Dock, Princess Dock 
www.vauxhallsociety.org.uk/liverpool.htm/ 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

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

 
Формат произилази из теме, нивоа сложености пројекта, разраде и обухвата интервенције. 
Препоручује се стандард који одговара ликовном концепту и сензибилитету студента. Графички 
прилози се предају на непровидном медију (мануелно, дигитално обрађени цртежи и скице 
нумерисани редоследом прилога и размером цртежа пројекта у распону од 1:1000, 1:500 за 
урбанистичке, размере 1:200, 1:100 за основе, пресеке и фасаде објеката до 1:25, 1:20 за 
архитектонске детаље. Број листова је неограничен, али са концизним и афирмативним 
прилозима. Обавезне су радне студија-макете током семестра као и модел, макета на завршном 
испиту. 
 

Критеријуми оцењивања: 

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

 
Рад се вреднује кроз свеобухватну посвећеност студента истрживању теме, лоцирању и 
решавању свих проблемским аспеката задатка, рад у студију, учешће у дискусијама са другим 
студентима, наставницима и гостима кроз исказане ставове, критику, размишљања, креативност 
и успешност контекстуализације, интерактивности и активирање теме у јавним просторима у 
граду. Похађање вежбања и динамика рада и обавеза у студију и ван школе према програму. 
 
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 50 пројекат 20 

колоквијуми 2х5  10 усмена одбрана пројекта 10 
семинари 2х5  10   

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

http://www.timbosliverpool.co.uk/docks

