
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2010 године у 12 сати.   

 
 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног 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 реализације. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком 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 
понедељак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. 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 до 1. 
септембра 2010 године у 12 сати. Презентација студија је у уторак 14. Септембра 2010 године. 

Пријављивање студената је среду 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са 
понуђеним семинарима. 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 20. септембра. Преостала места у 
студијима објављују се у другом кругу.  
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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 
 
Назив пројектног задатка: 
 

РЕ-ВИЗИЈА ПРЕСТОНИЦЕ - Стари град Цетиње 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
7. и 14. недеља семестра 

 

Наставник: проф.др Владан Ђокић 

 

Сарадници у настави:   

асистент прип. Милица Милојевић, д.и.а. 

Број кабинета: 343 

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

Телефон:              0638620273                                                                                           Е-маил: vdjokic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

просечне оцене из основних студија, владање аналитичким и графичким техникама, истраживачки 
сензибилитет изражен кроз пројекте на основним студијама.   

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Развијање апликативних истраживачких метода, техника и сензибилитета према просторним аспектима 
амбијенталних целина. Рад на терену – у непосредном контакту са реалним простором, стварним 
актерима и актуелним процесима, у властито конципираној истраживачкој акцији студент препознаје 
тему интервенције. Иновација у контексту – развијање вештина и алата за иновативно обликовање 
контекстуалних форми примерених активирању развојних процеса престоног града у културном 
пределу Медитерана.   
Пројектни задатак: 

Трансформације фабричких и војних комплекса који потврђују значај старе престонице Цетиње у 
културном пределу Медитерана. Кроз истраживачки део долази се до избора локације, индивидуалног 
формулисања теме, мере и карактера интервенције на подручју Цетињског поља. Ре-визија престонице 
је истраживање у којем студент идентификује затечене просторе и структуре као трагове престоног 
града и налази нове могућности интерпретације значења престоности.  Пројектом реконструкције 
студент конкретизује и артикулише просторну интервенцију у културном пределу. Акценат је на 
успостављању везе између истраживачког и пројектног дела јер студент у истраживачком делу 
прикупља аргументе за став који заступа кроз пројекат.   



Метод извођења наставе:  

Настава је организована у два дела: истраживачки део (рад на конкретном просторном полигону, 
истраживање теоријских извора, актуелних експертских студија и релевантних докумената, 
методолошка предавања наставника, предавања гостујућих експерата), пројектни део (трансформације 
фабричког комплекса и система јавних простора). У току разраде пројекта, кроз презентације и дебате у 
студију и на терену студент развија технике излагања идеја.   
 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 13-17 септ Избор студија   

02  Излагање концептуалних и теоријских приступа 

03  Примери престоних градова и пројеката реконструкције фабричких комплекса 

04  Радионица на Цетињу:  “Развој Brownfield локација у Црној Гори  – примјер Цетиње” 

05  Систематизација запажања 

06  Формулисање теме и припрема за публикацију   

07 1. Колоквијум: Колоквијум: 1.   
Презентација истраживања; публикација 

08  Дефинисање програма и карактера интервенције 

09  Формулисање пројектног задатка 

10  Рад на индивидуалном пројекту 

11  Рад на индивидуалном пројекту 

12  Рад на индивидуалном пројекту и публикацији 

13 2. Колоквијум: Колоквијум: 2.  

Презентација пројекта; публикација 

14  Реализација публикације 

 

Обавезна литература:  

Belgrage the Capital. Vladimir A. Milic, Vladan Djokic ed., University of Belgrade, Faculty of Architecture, Berlage Institute, 

Rotterdam, Fakultat fur Architektur der RQTH, Aachen, Belgrade 

Ђокић Владан и Владимир А. Милић. Приморски град у транзицији – Будва 2004., Београд: Архитектонски 

факултет Универзитета у Београду, 2005.   

Ђокић, Владан. Урбана морфологија: Град и градски трг. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду, 2004.  

Ђокић, Владан. Урбана типологија: Градски трг у Србији. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду, 2009. 

Лазовић, Зоран. Град наде или историја једног пројекта (Ville d’Espoir-The City of Hope). Београд: Архитектонски 

факултет Универзитета у Београду, 2008.  

Хегедиш, Иван. „Међувезе знакова маркетинг комуницирања са урбаним простором и његовим функцијама“. 

Знакови поред пута: визуелне комуникације у урбаном простору, Будва: Медитеран рекламе, (2007): 1-19.  

Ђокић, Владан. „Знак у урбаном простору: Будва између културе и кича“. Знакови поред пута: визуелне 

комуникације у урбаном простору. Будва: Медитеран рекламе, (2007): 27-38.  

Радовић, Горан. „Хијерархијски однос знакова у заштићеном подручју“. Знакови поред пута: Знак у заштићеном 

подручју. Будва: медитеран рекламе, (2008): 13-22.  

Љешковић, Сања и Владан Ђокић, Заштита и развој – један концепт? Београд, Подгорица: Архитектонски 

факултет Универзитета у Београду, Универзитет Црне Горе, Архитектонски факултет, Подгорица, 2008.   

Љешковић, Сања и Владан Ђокић, Тр(А)г медитерана Београд, Подгорица: Архитектонски факултет Универзитета 



у Београду, Универзитет Црне Горе, Архитектонски факултет, Подгорица, 2009.   

Менаџмент план историјског језгра Цетиња - Нацрт, Влада Црне Горе, Министарство културе, спорта и 
медија,Подгорица, 2009. 
 

Препоручена литература: 

Bacon, Edmund N. Design of Cities. London: Thames and Hudson, 1967.  

Benevolo, Leonardo. Storia della Citta. Roma: Laterza, 1976.  

Braunfels, Wolfgang. Urban Design in Western Europe, Regime and Architecture, 900-1900. Chicago: The University of 

Chicago Press, 1988.  

Cullen, Gordon. Townscape. London: The Architectural Press, 1961.  

 

Hilberseimer, L. The Nature of Cities. Chicago: Paul Theobald & Co., 1955.  

Kostof, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: Little, 

Brown and Company, 1991.   

Kostof, Spiro. The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: 

Little, Brown and Company, 1992.   

Krier, Rob[ert]. Urban Space. London: Academy Editions, 1979.  

Lynch, Kevin. A Theory of Good City Form. Cambridge: The MIT Press, 1981.  

Morini, Mario. Atlante di Storia Dell’urbanistca (dalla preistoria all’inizio del secolo XX). Milano: Editore Ulrico Hoepli, 

1963.  

Webb, Michael. The City Square. New York: Whitney Library of Design an imprint of Watson-Guptill Publications, 1990.  

Zucker, Paul. Town and Square: From the Agora to the Village Green. New York: Columbia University Press, 1959.   

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Јавна презентација истраживачког и пројектног дела задатка; припрема и реализација публикације 

радова. Истраживачки део: есеј (1500-3000речи); пројекат у размери која је примерена интервенцији.    

Критеријуми оцењивања: 

У истраживачком делу вреднује се: запажање и комуникативност којом је уочено приказано, заснованост 
закључака и ставова на релевантним теоријским концептима или емпиријским подацима (експертске 
студије, међународни документи). У пројектном делу вреднује се доследност ставу и теми коју је студент 
формулисао кроз истраживачки део као и разрада интервенције, композиционо и технолошко решење. 
На завршном испиту посебно се вреднује комуникативност графичких прилога публикације и 
аргументовано и концизно излагање. 
 

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 

истраживање 10 пројекат 15 

колоквијуми 20+20 публикација 15+15+5 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 



ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 

Циљ рада у студију је развијање апликативних истраживачких метода, техника и сензибилитета према 
просторним аспектима амбијенталних целина. Настава је организована у два дела: истраживачки део 
(рад на конкретном просторном полигону, истраживање теоријских извора, актуелних експертских 
студија и релевантних докумената, методолошка предавања наставника, предавања гостујућих 
експерата), пројектни део (трансформације фабричког комплекса и система јавних простора). У току 
разраде пројекта, кроз презентације и дебате у студију и на терену студент развија технике излагања 
идеја.  Радионица која је организована у оквиру истраживачког дела омогућава рад у непосредном 
контакту са реалним простором, стварним актерима и актуелним процесима. Циљ радионице је да 
студент, у властито конципираној истраживачкој акцији, препозна и формулише тему интервенције.  
 

Тема „Ре-визија престонице“ подразумева трансформације фабричких и војних комплекса који 
потврђују значај старе престонице Цетиње у културном пределу Медитерана. Кроз истраживачки део 
долази се до избора локације, индивидуалног формулисања теме, мере и карактера интервенције на 
подручју Цетињског поља. Ре-визија престонице је истраживање у којем студент идентификује затечене 
просторе и структуре као трагове престоног града и налази нове могућности интерпретације значења 
престоности.  Акценат је на успостављању везе између истраживачког и пројектног дела јер студент у 
истраживачком делу прикупља аргументе за став који заступа кроз пројекат Пројектом трансформације 
студент конкретизује и артикулише просторну интервенцију у културном пределу. 
 
 

наслов - тема: 

 
РЕ-ВИЗИЈА ПРЕСТОНИЦЕ - Стари град Цетиње 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
JPG формат, 800x600 dpi 
 
 



 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Формулар за оцене 
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Назив предмета:  
 

 

 
Наставник:  
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