
МОДУЛ М5.1 – Студио Усмерење Архитектура  18 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 14.  јануара 2011 године.  

 
УПУТСТВО 
Напомена: упутство се односи на усмерење Архитектура, а за друга усмерења га треба користити 
само са одговарајућим изменама 
 
Садржај пројектног задатка 
Тема: Отворени системи - архитектура јавних простора града. (У теорији система, термин ОС 

подразумева системе који размењују информације, енергију и материју са својим окружењем. У  теорији 
менаџмента термин ОС подразумева способност само-организације, и само-одрживости кроз употребу 
ресурса из непосредног окружења. У социологији термин ОС се односи на способност интеракције између 
интерних елемената и окружења, између објективног и субјективног. У физици термин ОС се односи на 
системе где постоји проток материје ван граница  система. У педагогији, термин ОС подразумева метод који 
се односи на паралелно учење из вишеструких извора.) 
 
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних 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 
 
Резултат 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 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понедељком и четвртком од 16 до 22 сата према 
распореду наставе. Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у 
кабинету. За студио је предвиђено 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 је 20. радне 
недеље. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником. Пројектни задатак у студију задаје наставник. Више 
студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак.  
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје испуњену пријаву пројектног задатка до 14. Јануара 2011 године. Презентација 
студија је у петак 11. Фебруара 2011 године. Пријављивање студената је истог дана. Студенти бирају и 

рангирају све понуђене студије. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у 
сваком студију утврђује се на основу утврђених и објављених критеријума. Листе са распоредом  студената 
по студијима и салама достављају се на сајту факултета и огласној табли у понедељак 14. Фебруара до 15:00 
сати. 
 
*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: 
 

Национални*  културни центар 
*Француски, Британски, Немачки, Руски, Грчки, Дански, Канадски, Јапански, Кинески, Бразилски, Ирански, 

Хрватски  

 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија 2010/11 
Број кредита: 

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
понедељак и четвртак од 16-22h 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
20. радна недеља 

Термини одржавања колоквијума: 
7. и 13. недеља 

 

Наставник: 

доц. мр Милан Вујовић 

Сарадници у настави:   

асс. арх. Ксенија Пантовић 

Број кабинета:  237 

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

Телефон: 011/321-8737                                                     E-mail : balans@eunet.rs /  ksenija.pantovic@gmail.com                                                                                                                                                                 

www адреса:                                                                                                          

 

Критеријуми за пријем студената: 

Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
 

 

 

Циљеви и приступ настави: 

 
Циљ задатка је испитивање утицаја специфичности националне културе, на архитектуру објекта који служи за  
њену промоцију.  
 
Обележја одређене националне културе користе се као база програмског и концептуалног предлошка за садржај 
који се пројектује. Ова обележја доводе се у дијалог са  и урбано-морфолошким и културолошким особинама места 
на коме се пројектује. Резултат овог дијалога је сазнање о томе како се у архитектонском пројекту генерише 
релација: култура- архитектура као и методолошка формација: програм- креација- композиција.  
 
Тематски оквир студија, Отворени системи - архитектура јавних простора града, у конкретном задатку појављује се 
као представа  о интеракцији и отвореној размени између различитих култура и нација.  
Као јавни простор града у задатку се појављује зона приобаља са својим просторним и комуникационим 
потенцијалима. 
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Пројектни задатак: 

Студенти се опредељују за пројекат културног центра једне од понуђених држава (нација) у Београду: Францускa,  
В. Британија, Немачка, Русија, Грчка, Данска, Канада, Јапан, Кина, Бразил, Иран, Хрватска.  
 
На теоријском нивоу пројекта студенти изучавају, кроз анализе и дискусије, специфичне особине националне 
културе државе коју треба да представи центар који се пројектује.  
 
На унапред одређеној локацији, која се налази у Савамали, на обали Саве у подручју познатом по топониму -Бара 
Венеција-, потребно је истражити архитектонско-урбанистичке могућности за реализацију оваквог садржаја, његово 
укључивање у градску структуру, отварање према реци, пешачким и другим саобраћајним правцима као и његову 
појавност у најширем смислу. 
 
Циљ рада у студију је да се уз примену компаративне анализе идеја и решења задатог проблема покаже да ли и на 
који начин присуство појма -национална култура- у програмском оквиру пројекта утиче на архитектонску 
композицију и појавност пројектованог објекта.  
 
У току рада истражују се особине и издвајају карактеристике које могу репрезентовати на најбољи начин културу 
државе за коју се определио кандидат.  
 
Истраживање се одвија кроз анализу и квалификацију одређених стереотипа о нацији и њеној култури али и кроз 
разматрање савремених глобалистичких и  транснационалних социо-културолошких тенденција.  
 
Пројектни задатак биће дискутован и усаглашаван у оквиру студија са циљем да се дефинише минимум 
заједничких полазишта у програмском, параметарском и урбанистичком смислу.  
 
У таквим условима идентитет пројекта се проналази кроз креативну артикулацију архитектонске композиције, без 
могућности примене већих програмских варијација. 
 

Метод извођења наставе:  

Одвијање наставе је предвиђено кроз индивидуални рад на појединачним пројектима, као и групни рад 
(предавања, дискусије, јавне одбране, презентације...) На почетку рада студенти ће анализирати тему, задати 
програмски оквир, специфична обележја изабране националне културе као и  карактеристике локације кроз све 
релевантне чиниоце како би се формулисале смернице и будући концепт. Потом следи разрада и индивидуални 
рад на изради архитектонско-урбанистичког решења уз континуалну проверу концепта преко модела.    
Циљ наставе је оспособљавање студената за појединачни и тимски рад уз прихватање савремених искустава и 
принципа у пројектовању. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови 

јединица 

Опис тематских јединица                                           

01 14.02.2011. Објашњење 

задатка 

Анализа програма и циљева рада  
 
Припрема за  рад: 
                             -Обилазак локације 
                             -Tумачење програма задатка и параметара локације 
                             -Формирање индивидуалног става у односу на предметну локацију 
 
Задатак за наредни час - Израда елабората са анализама:  
                              -Урбанистичка анализа (анализа параметара локације) 
                                  -Историјске анализе 
                                  -Природни услови 
                              -Анализа одговарајућих примера из литературе  
                              -Анализа специфичности и обележја изабране националне културе 
                                   
Анализе се раде индивидуално или у групама. Процес рада на анализама спроводи се 
током даљег рада на пројекту. 

17.02.2011. Истраживање 

локације и 

Презентација елабората са анализама 

                                  -излагање и дискусија аналитичког рада – резултати 
                                  -корекција ставова  



програма                                   -упознавање са могућностима и потенцијалима локације 
                                  -утицаји обележја националне културе на потенцијални концепт 

02 21.02.2011. Истраживање 

локације и 

програма 

Дефинисање теме кроз однос локације и програма: култура-архитектура 
 
Програмска анализа: програм- креација- композиција 
 
Почетак рада на изради еталон макете, договор, подела рада 

24.02.2011. Истраживање 

локације и 

програма 

Израда eталон макете – анализа локације кроз макету 
 
Предаја eталон макете (Eталон-макета се предаје и чува у кабинету) 
 
Излагање, анализа, презентација и дискусија 
 
Почетак рада на архитектонско-урбанистичком концепту 

03 28.02.2011. Програмско-

просторна 

студија 

(концепт) 

Концепт-скице: 
                                 -урбанистички концепт 
                                 -функционална шема, шема кретања, саобраћајно решење 
                                 -план маса – скице, предлог 

03.03.2011. Програмско-

просторна 

студија 

(концепт) 

Концепт-скице: 
                                 -Израда радне макете, размера 1:500 
                                 -скице, основни волумени, назнаке пропорција 
Рад на eталон макети 
 
Урбанистички концепт-предлог  
                              -нивелација – положај објекта на терену 
                              -регулација – појмови, примена и значење 
                              -парцела, грађевинска линија, регулациона линија, спратност 
 

04 07.03.2011. Разрада Дискусија концепта, појединачна анализа радних макета 
 
Концепт скице, функционална шема – разрада 
 
Урбанистички концепт – корекције 
                               
Основа приземља Р-1:200 – предлог 
 
Уређење слободних површина 
 
Анализа конструктивног склопа 
 

10.03.2011. Разрада Корекција радне макете 
 
Ситуација Р 1:200 – предлог 
 
Основа приземља Р 1:200 са планом нивелације и назнакама партерног уређења - 
разрада 
 

05 14.03.2011. Разрада Ситуација Р- 1:200- корекције 
Графичко приказивање ситуационог плана- дискусија 
(симболи, ликовна обрада, ознаке, нивои обраде) 
 
Основа приземља Р-1:200 са планом нивелације и назнакама партерног 
уређења-  корекције 
 
Обликовање- појмови волумена, пропорције, композиције 
 
Шеме кретања- положај вертикалних комуникација (језгра), хоризонталне 
комуникације-предлог 
 

17.03.2011. Разрада Шеме кретања- положај хоризонталних и вертикалних комуникација по нивоима-     - 
разрада 
 
Основа сутерена :  
                              -приступи  
                              -паркирање  
                              -економски улаз-излаз 
Основе свих етажа- скице- предлог 



 
Вертикални пресек Р-1:200 са нивелационим решењем- предлог 
 
Дорада радне макете 

06 21.03.2011. Разрада Основе свих етажа Р-1:200 –корекције 
 
Обликовање- корекције 
 
Вертикални пресек Р-1:200 нивелационо решење- корекције 
 

24.03.2011. Разрада Фасада по избору Р- 1:200- предлог 
 
Вертикални пресек Р-1:200- нивелационо решење 
 
Дорада претходно израђених прилога- цртежа 
 
Дорада радне макете 

07 28.03.2011. 1. Колоквијум: КОЛОКВИЈУМ 
                            - пресек стања и рада на задатку 
                            - дорада цртежа 
                            - дорада радне макете 
                            - предаја радне верзије пројекта- основе, пресеци, изгледи……  
(Тему и начин израде колоквијума одредиће предметни наставник) 

31.03.2011. Разрада Резултати колоквијума 
 
Дискусија- корекције- образложење 
 
Контрола решења на еталон- макети 
 
Приказ тродимензионалних решења објеката- анализа 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 

08 04.04.2011. / Дан студената 

07.04.2011. Разрада Корекција прилога 
 
Аксонометријски приказ објекта Р-1:250 

09 11.04.2011. Разрада Формирање коначних прилога 
                              -формат 
                              -техника презентације 
                              -постављање композиције 
                              -преглед прилога- скице 
 
Корекција прилога 
 
Разрада - основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 

14.04.2011. Разрада Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Рад на моделу 

10 18.04.2011. Mатеријализа

ција и 

конструкција 

Модел  Р- 1:200 – радна верзија 
 
Разрада пројекта- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Дискусија- корекције- образложење 
 
Фасада- детаљи- појмови 
                              -материјал 
                              -текстура 
                              -структура 
                              -боја 
                              -конструкција 
 
Коначни прилози- корекције- разговор 

21.04.2011. Разрада Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
Архитектонски детаљ фасаде  Р- 1:10: 
                             -пресек по висини објекта 



                             -сегмент изгледа 
                             -сегмент основе 
                             -3д приказ детаља 
Рад на моделу  

11 25.04.2011. 

недеља за 

екскурзије 

Разрада Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Рад на моделу 

28.04.2011. 

недеља за 

екскурзије 

Разрада Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Рад на моделу 

12 02.05.2011. / Првомајски празници 

05.05.2011. Разрада Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Рад на моделу 
 
Сегмент основе- ентеријер Р- 1:25 по избору  

13 09.05.2011. 2. Колоквијум: КОЛОКВИЈУМ 
                              -Допунски садржај 
                              -Комплементарни склоп  
                              -Студија детаља у већој размери 
                              -Студија унутрашњег склопа у већој размери 
 
(Тему и начин израде колоквијума одредиће предметни наставник) 

12.05.2011. Разрада Резултати колоквијума 
 
Дискусија- корекције- образложење 
 
Контрола решења на талон- макети 
 
Презентација прилога 
 
Архитектонски детаљ- корекције  
 
Завршне корекције на талон макети 

14 16.05.2011. Финализација 

пројекта 

Финализација свих графичких прилога 
 
Завршна израда модела у Р-1:500 и Р- 1:200  
 
Рад на финалној презентацији 

19.05.2011. Финализација 

пројекта 

Завршне консултације 
                              -прилози 
                              -презентација 
                              -макете 
                              -текстуално образложење 

 

Обавезна литература:  

Jean Baudrillard & Jean Nouvel. (2008). Singularni objekti - Arhitektura i filozofija. Zagreb: Zagrebački holding d.o.o. 

Podružnica AGM. 

Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига. 

Еко, У. (1973). Култура, информација, комуникација. Београд: Нолит. 

Лазовић, З. (2003). Историјске одреднице Београда и Савског амфитеатра. Београд: Јасен. 

Silver, N. (1997). The Making of Beaubourg: A Building Biography of the Centre Pompidou. Cambridge, Massachusetts: 

MIT Press. 



Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт. 

*Препорука литературе индивидуално сваком студенту у складу са одређеним концептом и специфичностима 
изабране националне културе 
 

Препоручена литература: 

Eisenman, P. (2005). Barefoot on white-hot walls . Wienna: MAK. 

Ingels, B. (2009). Yes Is More: An Archicomic on Architectural Evolution . Köln : Taschen. 

Jodidio, P & Le Bon, L. (2009). Centre Pompidou-Metz. London: Prestel Publishing. 

Rem Koolhaas, B. M. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press. 

Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New York: The Monacelli 

Press. 

Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture. 

*Часописи, књиге из библиотеке АФ и интернет презентације који се препоручују сваком студенту 
индивидуално у контексту теме  
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Садржај елабората: 

А. Графички прилози 

Ситуација са основом крова и околним објектима      1:1000 
Основа приземља са партерним уређењем                1:500 
Основе свих етажа                                                         1:200 
Карактеристични  пресеци                                            1:200 
Изгледи                                                                           1:200 
Перспективни или аксонометријски приказ 
Детаљ фасаде                                                                 1:10 
Прилог по слободном избору /монтажа/ 
 
Б. Макета објекта                                                          1:200 
 
В.Текстуално образложење  

/концепт приказати кроз дијаграме, образложење материјализације/ 
 
Формат и број  листова одређује наставник у студију. 

Критеријуми оцењивања: 

Завршна оцена пројекта представљаће аритметичку средину оцена следећих аспеката који се оцењују: 
 
Урбанистички концепт  

( однос према ширем и ужем контексту, саобраћајно решење, елементи приказивања, регулационо и нивелационо 
решење) 
 
Архитектонски концепт 

( функционално решење; обликовање- форма; концептуалне претпоставке и њихова реализација; архитектонска 
композиција, јасноћа и читљивост предложене идеје) 
 
Разрада 
( примена свих претходно стечених знања са студија, у смислу разраде пројекта, од концептуалних претпоставки, 
дијаграма и скица, преко архитектонских цртежа у одређеној размери до архитектонског детаља, као и правилна 
употреба елемената архитектонског пројекта) 
 
Конструкција 

( примена основних знања о конструктивној, структуралној и статичкој диспозицији објекта; примена одређеног 



конструктивног система и његово логичко тумачење; елементарно знање о изводљивости предложеног решења и 
његовој рационалности) 
 
Материјализација 
( примена одговарајућих материјала у пројекту; значај материјализације као концептуалне претпоставке пројекта; 
архитектонски детаљ као основни елемент структуре објекта) 
 
Графика 
( примена свих графичких елемената и одговарајућих, универзалних, симбола у архитектонском цртежу; сразмера 
елемената архитектонског пројекта; јасноћа графичког приказа; уједначеност и речитост графике архитектонског 
пројекта) 
 
Макета 
( способност апстраховања елемената волуметрије објекта у одређеној, умањеној размери; јасноћа ликовног 
израза; материјал; боја; текстура)  
 

 

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 10 пројекат 50 

колоквијуми 15+15 усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


