
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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МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
 

Контекстуалност  
Instant city 2   
Година студија:  

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

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Уторак, петак од 16.00 до 21.00 

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

Термини одржавања колоквијума: 
У договору са студентима а према терминском плану 

 

Наставник: 

Доц. Александру Вуја 

Сарадници у настави:   

Асс. Весна Мила Чолић-Дамјановић  

Спољни сарадници: 
дипл.инж.арх. Златко Николић 

дипл.инж.арх. Ненад Филиповић 
дипл.инж.арх. Мирјана Бучевац 

 

Број кабинета: 345 

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

у договору са студентима 

Телефон:   063 104 82 87                                                                               Е-маил: aleksandu.vuja@ gmail.com 

www адреса:  blog u pripremi                                                                                                      

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена  

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Циљ наставе је развијање вештина и знања у области архитектонског и урбанистичког пројектовања. 
Посебан циљ рада у овом семестру је развијанје способности општег теориског промишљања рада на архитектонском пројекту.  

 

Пројектни задатак: 

Разматрање феномена града као социјалног стања и његове архитектонске рационализације.  

Претпоставка о могућим урбанистичким и архитектонским концептима. 
Разматрање посебног програма туристичког садржаја у оквирима изабраног концепта. 

Симултано истраживанје и рад на архитектонско-урбанистичком пројекту. 
    

Метод извођења наставе:  

Предавања, студија случаја, истраживачки пројекти. 

 

 



Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Обилазак локације 

Потрошачки град 

 

Упутство за рад  

Анализа услова 

Вежба током семестра 

02 Елементи 
 

Јединица града или форма града 
Корекције 

Анализа услова 
Анализа услова/концепта 

03 Циклуси модернизма Функционализам 

Корекције 

Анализа концепта 

Анализа концепта 

04 Технике живота 
 

Аспекти града-образложење циља 
Корекције 

Анализа концепта 
Усвајање концепта 

05 Елементи објекта 

 

Елементи објекта 

Корекције 

Разрада концепта/анализа објекта 

Разрада концепта/анализа објекта 

06 Аспекти архитектуре 
 

Аспекти објекта 
Корекције 

Разрада концепта/анализа објекта 
Разрада концепта/анализа објекта 

07 1. Колоквијум: Архитектонско-урбанистичко решење 

Архитектонско-урбанистичко решење 

Одбрана и образложење 

Одбрана и образложење 

08 Функционализам 
 

Приступи 
Корекције 

Анализа концепта 
Анализа концепта 

09 Структурална целина 

 

Приступи 

Корекције 

Разрада објекта  

Разрада објекта  

10 Савремена уметност 
 

Елемети пројекта синхронизација 
Корекције 

Разрада објекта  
Разрада објекта 

11 Продукција 

 

Општа типологија 

Корекције 

Разрада објекта  

Разрада објекта 

12 Продукција 
 

Корекције 
Корекције 

Разрада објекта  
Разрада објекта 

13 2. Колоквијум: 

 

Архитектонско решење 

Архитектонско решење 

Одбрана и образложење 

Одбрана и образложење 

14  
 

Корекције 
Корекције 

Разрада објекта  
Разрада објекта 

 

Обавезна литература:  

Ibelings Hans,2007, Supermodernism - Architecture in the Age of Globalization 

Kenet Frempton,2004,Moderna arhitektura: kritička istorija 
Europan competition 1-10 

Препоручена литература: 

u dogovoru sa studentima 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Архитектонско-урбанистички пројекат: 
Архитектонско-урбанистички прилози нивоа идејног решења:основе, пресеци, изгледи, макета, образложење пројекта и остали 

прилози. 
Усмена одбрана рада. 

Критеријуми оцењивања: 

Рад у току семестара: присуство и рад на договореним обавезама. 

Оцена елемената пројекта на нивоу архитектонско-урбанистичког пројекта: урбанистички концепт/архитектонски концепт/разрада 

пројекта/конструкција/обликовање/модел/графика. 
Оцена посебних истраживачких елемената и особености пројекта. 

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 предавања 15 пројекат 50 

колоквијуми 30 усмена одбрана пројекта 5 

 

 

http://www.amazon.com/Ibelings-Hans-Supermodernism-Architecture-Globalization/dp/9056626264/ref=sr_1_2?ie=UTF8&s=books&qid=1283423023&sr=8-2


Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
Циљ курса је да се кроз истраживање општих и специфичних услова средине развију вештине и знања у области архитектонског 

и урбанистичког пројектовања. Студио је фокусиран на анализу теме трансформације социо-културолошких, урбанистичких, 

архитектонских и естетских знања као последице сталних промена живота у граду. Истраживање студената је индивидуално и 
теориски зависно од усвојеног начина просторне интервеције или сценарија. Како је студио екперименталног карактера не 

процењује се реалност пројекта већ доследност и садржај везе намера и оствареног решења. 
 

Пројекат Instant city покренут је 2007 године као истраживање форме живота средње класе као главног потрошача градске 
средине. 

 
Ближе програмско одређење су садржаји већих туристичких комплекса. 

Локација је на месту данашњег Бродоградилишта Београд . 

 

наслов - тема: 

 
INSTANT CITY 2 : нови мост, нови град 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 

 
 
 



Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 

Назив предмета:  
 

INSTANT CITY 2 : нови мост, нови град 

 
Наставник:  
 
Доц. Александру Вуја, Асс. Весна Мила Чолић-Дамјановић 

 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 

испитне 

обавезе 

Испит Укупно 

поена 

Закључна 

оцена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

 

 

Датум 
 

 

 
 
Потпис наставника  
 

 

 

 
 


