
МОДУЛ М4 – Архитектонско- урбанистички пројекат,  
22 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
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 2009 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. 
 
 
 



План рада 
 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М4  Архитектонско-Урбанистички Пројекат 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
 
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): 
 
оквирно само 28. јануар 2010. у 10 сати  
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
оквирно само 30. октобар 2009. у 16 сати 
оквирно само 18. децембар 2009. у 16 сати 
 

 
 
 
Назив пројектног задатка: 
 
Далеко од Куће... 
Aдаптибилна и одржива архитектура на локацији Липа, Ријека, Хрватска 
 
http://fourof7.blogspot.com/ 
 
Наставник: 
 
Доцент Ђорђе Стојановић, дипл. инг. арх., МАrch AA, MSc LSE, ARB 
Сарадник у настави:  
  
Милутин Церовић  дипл. инг. арх 
Број кабинета: 
238 
Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): Среда 16-18 сати 
Телефон:  321 8738                                                               Е-маил: ds@4ofseven.com 

 
   
 
 



 
Посебни критеријуми за пријем студената: 
Поред просечне оцене из основних студија могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и 
вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку. 
0. Мотивисаност 
1. Креативност 
2. Имагинација 
3. Минимално познавање енглеског језика (због литературе и гостију у настави) 
4. Минимално искуство у дигиталном моделовању 

 
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. 
 
Studio ostaje privrжen razvijawu generativne logike dizajna i nastavqa sa neograniчenim 
istraжivaњem fenomena materijalnosti i forme. Ove godine, napraviћemo jedan korak daљe u 
razumevaњu arhitekture kroz ideje o adaptibilnoj prostornoj organizaciji, i to uvoђeњem 
koncepta odrжivosti ali ne iskљuчivo u oчiglednom ekoloшkom smislu veћ u svom dubљem 
organizacionom znaчeњu. Metod rada u Studiju je eklektiчki u svoj prirodi, podjednako se 
oslaњa na digitalne i analogne operacije sa idejom da opremi studente sa konkretnim znaњem 
i tehnikama za rad u savremenoj arhitektonskoj praksi. 
Viше на адреси: http://fourof7.blogspot.com/ 
 
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. 
 
Neretko se dogaђa da arhitekti rade na projektima u непознатом окружењу, gde њihova 
sposоbnost da razviju brzo razumevaњe date sredine ima presudan uticaj na ishod projekta. 
Ove godine Studio ћe se baviti kontekstom primorskog grada Rijeke, u susednoj drжavi 
Hrvatskoj. Odabrana lokacija je na periferiji grada, ima vrlo izraжenu topografiju i naлаzi 
se u neposrednom kontaktu sa priordnim okruжeњem. Prisustvo znaчajne zelene povrшine i 
moguћnost neometanog pogleda na morski horizont su dve posebnosti lokacije na kojima je 
moguћe sagraditi strategiju projekta. Takoђe, u obzir treba uzeti da lokacija ima kompleksnu 
poziciju u postojeћoj gradskoj infrastrukturi i ambiciju da uspostavi sopstveni identitet. 
Prema postojeћem Generalnom Urbanistickom Planu predviђena je transformacija ove oblasti 
u viшenamensku zonu sa dominantnim rezidencijalnim karakterom. Planirana je izgradnja oko 
250 stambenih jedinica na samoj lokaciji.  
 
Paralelno sa analizom specifiчnosti ove lokacije vodiћemo raчuna o moguћim sliчnostima 
izmeђu ovog konteksta i naшe sredine i to u socioloшком, kulturnom i ekonоmskom domenu, 
kako bi smo kroz komparativnu analizu razvili boљe razumevaњe sopstvenog okruжeњa. 
 
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. 
 
Рад у студију ће се одвијати кроз три основне компоненте: 
[WS1-3] Радионце, предвиђене као интезивни рад у трајању од 7 дана на једноставном 
пројектном задатку са сврхом да опреме студенте са знањем специфичних техника у дизајну-
пројектовању. Радионице ће бити распоређене током семестра и одвијаће се према следећим 
темама: [WS1] – Асоцијативни Дизајн  [WS2] – Генеративни Дизајн  [WS3] – Студијско Путовање 
[S1-5] Семинари, ће се одржавати сваке друге недеље током семестра, у облику неформалне 
дискусије на основу задате литературе, у трајању од два сата и са сврхом фромиранја 
теоријске платформе за практичан рад. 
[P] Практичног рада на главном пројекту са консултацијама један на један, два пута по пет сати 
сваке недеље током читавог семестра. 

 
нед компонента                                           
01 [P] 
02 [P], [S1] 
03 [WS1] 
04 [P], [S2] 
05 [P] 
06 [P], [S3] 
07 [P] (колоквијум) 
08 [WS2] 
09 [P], [S4] 
10 [WS3] 
11 [P], [S5] 
12 [P] 
13 [P] 
14 [P] (колоквијум2) 



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

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

R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Architectural Press 1960 
Stan Allen Architecture Technique + Presentation, Routledge 2000 

 
 
 

Дијаграм 
R.E. Somol, The Diagrammatic basis of Contemporary Architecture from Diagram Diaries, Thames and 

Hudson 1999 
S. Allen, Diagrams Matter from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 

B. van Berkel and C. Bos,  Interactive Instruments in Operation from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 
 
 

Медији 
W. J. Mitchell and M. McCullough, Digital Design Media, Reinhold 1991 

B. van Berkel and C. Boss, Move, Goose Press 1999 
Greg Lynn, Calculus in Architecture 

http://www.ted.com/index.php/talks/greg_lynn_on_organic_design.html  
 
 
 

Технике 
A. Rahim, Potential Performative Effects from Contemporary Techniques in Architecture, AD 2002 

Patrik Schumacher, Landscapes in Motion, Birkhauser  2004 
Kostas Therzidas, Algorithmic Architecture, Architectural Press 2006 

Ali Rahim: Catalytic Formations (2006)  
http://sorcerer.design.harvard.edu/gsdlectures/f2006/rahim.mov 

Manuel Delanda: Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in Architecture  
http://www.youtube.com/watch?v=50-d_J0hKz0   

 
 
 

Тектоника 
J. Raiser and N. Umemoto, Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural Press 2006 

D’Arcy Thompson On Growth and Form, Cambridge University Press 1961 
Greg Lynn, Folds, Bodies and Blobs, Books-by-Architects 

 
 
 

Дизајн и Фабрикација 
A Reeser and a Schafer, Scratching the Surface from Praxis no 6, Garrity 2004 

B Kolarevic, Architecture in the Digital Age – Design and Manufacturing, Spon Press 2003 
M. Hansel and A. Menges, Manufacturing Diversity from Morphogenetic Design, AD 2006 

Skylar Tibbits & Marc Fornes: Partly Surface  
http://seedmagazine.com/designseries/skylar-tibbits_marc-fornes.html  

 
 
 

Одрживост 
Phiip Ball, Pattern Formation in Nature, Oxford University Press 1999 

John Holland, Hidden Order, Persusus Books 1995 
 

 
 
 
 
 
Препоручена литература: 
Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 
 
 

Various, Ourselves in 2020, Guardian September 25th  2004,  http://www.guardian.co.uk/2020 
K. Kelly, Out of Control, Persus Publishing 1994 

E. Soja, Postmetropolis, Blackwell Publishing 2000 
M. de Landa, A Thousand Years of the Nonlinear History, Swerve 1997 

S. Sassen, Global City, Princeton University Press 1991 
 
 



 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова. 
 
28. јануарa 2009. у 10 сати предаје се:  
1. портфолио (100 листова, А3 формата, са прилозима адекватних размера и текстуланим 
објашњењима)  
2. макете адекватних размера 
3. цд са дигиталном верзијом портфолиа и фотографијама макете 
 
Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања 
очекиваних компетенција. 
 
1. приступ задатој теми / креативност 
2. степен разраде пројекта  /  квантитет 
3. сви архитектонско-урбанистички аспекти рада/ квалитет  
 
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 рада  20 пројекат 20 
колоквијуми 40 усмена одбрана пројекта 20 

 
Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 


