
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: 
 

ТРАГАЊЕ ЗА ИДЕНТИТЕТОМ 
Омаж делу Богдана Богдановића 
 
Година студија:  

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

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

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

Термини одржавања колоквијума: 

7. и 13. недеља 

 

Наставник: 

доц. арх. Иван Рашковић 

Сарадници у настави:   

асс. Јелена Ристић                            

Број кабинета: 249 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): накнадно/по договору 

Телефон: 011 3218749        Е-маил: agm – am @ еunet.rs; jelena.ristic@arh.bg.ac.yu 

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: 
 

Студио ставља акценат на истраживање и пројектовање архитектуре у доменима њене друштвене функције и 
значења. Полази се од хипотезе да обликовање и склоп објекта имају своје друштвено и идеолошко значење, 
односно да представљају саставни део одређених друштвених вредности, идеологија, аспирација и статусних 
симбола. Објекат, као и његово окружење, неминовно иницирају одрећене асоцијације и емоције, тако да доживљај 
архитектуре може бити повезан са интеракцијом између субјективног осећаја и спољашњих фактора. С тим у 
складу, тежи се успостављању односа и интегрисању идентитета изграђеног простора и друштвеног идентитета. 
Истражује се на који начин корисници „читају“ физичко окружење као невербалну конотацију друштвеног 
идентитета. Имајући у виду да је поље истраживања интердисциплинарано процес рада прати успостављање 
узрочно-последичних веза између друштвених промена, културе и функционално-просторне структуре изграђеног 
простора. На тај начин, индивидуални и друштвени идентитет могу бити посматрани на 2 нивоа: кроз асосцијације 
које корисници успостављају у односу на локацију, спољашњу и унутрашњу структуру објекта, као и кроз решења 
физичке структуре која помаже корисницима да остваре жељену друштвену интеракцију. 
Кроз истраживање комуникације идентитета у изграђеном окружењу трага се за системским идентитетом „тла“, 
региона, заједнице, поднебља. Сматра се да идентитет може бити остварен, како избором одређеног физичког 



окружења, естетским и визуелним елементима, тако и редефиницијом морфолошког и функционалног склопа 
објекта. Рад има за циљ истраживање просторних и обликовних типологија које изражавају идентитет друштва, 
односно поднебља. Методологија рада и истраживачки процес има за инспирацију дело и методологију рада 
архитекте Богдана Богдановића у трагању за идентитетом „тла“.  

 
Битни аспекти које у току истраживања изабраног феномена паралелно треба посматрати су и аспекти одрживости 
и енергетске ефикасности. Међународна заједница је током последњих двадесетак година иницирала и спровела 
бројне акције са циљем промоције одрживог развоја и енергетски ефикасне изградње. О томе сведочи и велики 
број пројеката који се баве овом темом. За разлику од развијених земаља у Европи, које у развој ове области 
улажу значајна средства и иницирају велики број истраживања, у Србији је значај ове теме препознат тек 
последењих деценија. 
Услед просторних, демографских, геополитичких, политичких и власничких промена, промена у праву располагања 
власништвом, али и услед све захтевнијих услова заштите животне околине просторно структурна и функционална 
трансформација градова у Србији интензивирана је у другој половини XX и почетком XXI века. Оваква 
трансформација има за последицу губитак способности одрживог развоја градова. Последице неконтролисане 
потрошње простора очигледне су како у најужем центру града, тако и у приградским насељима, односно 
периферији. С обзиром да физички простор припада категорији ограничених и необновљивих ресурса, намеће се 
неопходност развоја и трансформације града, на свим просторним нивоима, у складу са еколошком стратегијом 
одрживог развоја. 
Релевантност теме се пре свега огледа у неопходности решавања бројних проблема затеченог стања: не-
еколошке структуре градског простора и историјски недостатак еколошке свести како стручне јавности, тако и 
корисника. Препознат је веома широк простор за побошање постојећих услова и проблема животне средине, али 
се намеће неопходност истраживања конкретних проблема и препорука за унапређење. 
Просторни израз, тј. урбанистичко – архитектонско идејно решење треба да буде у складу са стандардима и 
моделима за пројектовање и имплементацију одрживих концепата на различитим урбанистичким и архитектонским 
нивоима, од појединачних објеката, до нивоа града; да понуди смернице за  развој нових и унапређење квалитета 
постојаћих градских простора, уз преиспитивање негативних последица изградње на друштво, економију и животну 
средину. Акценат је на одрживом иновативаном приступу планирању, пројектовању и ревитализацији изграђене 
градске средине,примени савремених модела и техника. 
Рад Богдана Богдановића нам може бити инспиративан и у вези са овим аспектом. Успостављајући контекстуалне 
и читљиве везе свог дела са тлом и заједницом у којој је радио Богдановић је на известан начин успоставио 
одрживост комуникације између архитектуре, окружења и корисника. 
 
Студенти освајају вештине уочавања друштвених феномена и претакања њихових особености у просторне 
формације које служе потребама одређених корисника. Сонда решења обухвата урбанистичке и архитектонске 
аспекте и нивое решевања проблема. 
 

Пројектни задатак: 

Студенти индивидуално анализирају појам идентитета на најширем, појмовном ниовоу, уочавајући његово 
испољавање у области изграђеног простора. Изабравши карактеристични проблем у комуникацији друштвеног 
идентитета јавног простора, или карактеристичну групу корисника, студент бира просторни израз који конотира 
уочени проблем или облик испољавања идентитета, анализира га, и затим саставља пројектни програм и бира 
локацију. Сви параметарски елементи задатка: локација, програм, морфолошки и функционални  склоп објекта, као 
и повезаност садржаја морају бити у функцији поменуте конотације – израза. Разматрају се питања локације на 
планерском нивоу, места на нивоу урбанистичке регулативе и, коначно питања пројектног задатка и програма.  

У циљу постизања одрживог и енергетски ефикасног објекта питања локације и новопланираног објекта 
разматрају се на нивоу урбанистичке регулативе, пројектног задатка и програма са следећих аспеката: 
 
Контекст  

Анализом контекста саме локације потребно је омогућити максимално коришћење оријентације, дневне 
светлости и природних ресурса. Кроз детаљну анализу контекста, културне баштине, услова окружења, 
прилагодљивости и флексибилности током времена и прикладности размере, планирање и пројектовање 
треба да допринесе успостављању равнотеже изграђене и природне средине. 

 
Форма и функција  

Детаљном анализом потребно је у односу на карактеристике окружења дефинисати препоруке и моделе за 
оптимизацију коришћења светлости, природне вентилације, као и употребу пасивног грејања и хлађења. 
Примарни значај у одрживом развоју у процесу планирања и пројектовања насеља има диспозиција и 
типологија објеката, од чије морфологије у великој мери зависе физички услови остваривања еколошки 
квалитетних решења. 

 
 



Енергија  
Смањење трошкова и потрошње необновљивих извора енергије применом пасивних и енергетски ефикасних 
решења. Могућности коришћења алтернативних извора одрживе енергије као што су: ветар, соларна 
енергија, биомаса, топлотне пумпе итд. 

 
Резултат рада је урбанистичко – архитектонско идејно решење са елементима просторне студије у одговарајућој 
размери. Прилози су: планиметријски цртежи, тродимензионални прикази, макете, дигиталне презентације, видео 
радови. 
 

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. 
 
У циљу што квалитетније едукације студената и савладавања истраживачког и  пројектант задатка, планирано је 
студијско путовање у Берлин. Ово путовање било би реализовано у оквиру радионице М7.2 и имало би за циљ 
„трагање“ за идентитетом у другој култури. Радионица предвиђа уочавање основних карактеристика, супротности и 
репрезентације идентитета, а затим анализу и компарацију уочених феномена у односу на домаћу средину. Као 
омаж архитекти Богдану Богдановићу и његовом „Граду Рабут долине“ продукт радионице био би концептуални 
пројекат „идентитета новог града и нове заједнице“. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 уводна реч - дискусија о теми 
 

презентација, разговор, анализа 
 

02 Појам идентитета у изграђеном простору, избор 
карактеристичног проблема у комуникацији 
друштвеног идентитета 

Анализа  појма идентитета и истраживање узрочно-
последичних веза између друштвених промена, 
културе и функционално-просторне структуре 
објекта 

03 Концептуална поставка и програмско решење 
Сазревање теме. Програмска решења 

Теме, искуства, садржаји, пројекције. 
Референтне теме, контекст 

04 
Алтернативна решења концепта 

Диспозиција објекта и волумена у контексту, склоп 
објекта, саобраћајни концепт 

05 Програмска решења 
 

Дискусија – тема, програм, концепт 
Дефинисање индивидуалних задатака 

06 Програмска решења Функција и структура садржаја 

07 1. Колоквијум Пројектни задатак 

08 Избор садржаја и прве скице Индивидуални рад на програму и садржајима 

09 

Студија обликовног концепта објеката 

Анализа контекстуалности новопројектованих 
структура и њиховог утицаја на индивидуални и 
друштвени идентитет, опредељење и разрада 
склопа  

10 Разрада пројекта Презентације, радне макете, 

11 Разрада пројекта  Радне макете, 

12 Разрада пројекта  Дефинисање прилога 

13 2. Колоквијум Модел, просторна решења 

14 Финализација пројекта Презентација 
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Routledge, 1997.  
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20. Spates, James L., and John J.Macionis, The sociology of Cities. New York: St. Martin's Press, 1982. 
21. Čejni, Dejvid.  Životni stilovi. Prevod Božović Ratko. Beograd: Clio, 2003. 
22. Vujović, Sretren. „Društvene nejednakosti u stanovanju", у:  Društvene nejednakosti : sociološko istraživanje u  

               Beogradu. Beograd: Institut za sociološka istraživanja filozofskog fakulteta u Beogradu, 1987. 
23. Вујовић, С. „Урбана свакодневица деведесетих година“ у Друштвене промене и свакодневни живот: 

Србија почетком деведесетих, ед. Силвано Болчић.  Београд, 1995.  
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Препоручена литература: 

1. Baldwin,  E. et al. ''Culture and Cultural Studies'', Studije kulture i roda-osnovni pojmovi, voditelji kursa: Dr Zoran 
Milutinović i Dr Daša Barthes, Roland. ''Semiology and the Urban'', Rethinking Architecture, ed.N. Leach. London, 
New York: Routledge, 1997.  

2. Coles, Alex and Alexia Defert. London: BACKless Books and Black Dog Publising, 1998.  
3. Duhaček.  Alternativna akademska obrazovna mreža, 2001./2002.  
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5. Eco, U. “Function and sign” in Rethinking Architecture, ed. N. Leach. London, New York: Routledge, 1997.  
6. Louis Martin, “Interdisciplinary Transpositions: Bernard Tschumi‟s Architectural Theory”, The Anxiety of 

Interdisciplinarity,de-,dis-,ex-. Ed. Tschumi,  Bernard, Architecture and Disjunction. Cambridge, Massachusetts, 

London, England:  MIT Press, 1998. 
7. Vatimo. Kraj moderne, kraj projekta. POLJA, Dec. „91. 0032-3578. 
8. Šuvaković, Miško.Postmoderna (73 pojma).  Beograd: Narodna knjiga 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

1. Писмено - истраживачки есеј: Анализа изабраног аспекта или проблема и истраживање значења јавног 
простора и јавних објеката у комуникацији друштвенг идентитета;  А4, до 4000 речи;  

2. графички елаборат: урбанистичко – архитектонско решење у одговарајућој размери са прилозима 
        (испитивање локације, програмске опције, планиметријски цртежи Р 1:250/200, пратећа                  
         објашњења, тродимензионални прикази, макете, мултимедијалне презентације. 

 
Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората.  
 

http://en.wiktionary.org/wiki/urbs#Latin
http://en.wikipedia.org/wiki/Logos
http://www.interliber.com/searchresults.asp?SID=INTERLIBER%5e16215800-2011-1-20-5-12&Publisher=Gradjevinska%20knjiga&ml=b
http://www.notre-europe.eu/fileadmin/IMG/pdf/RE7-BBogdanovic-en.pdf
http://www.notre-europe.eu/fileadmin/IMG/pdf/RE7-BBogdanovic-en.pdf


Критеријуми оцењивања: 

1. Континуирани рад у студију(у индивидуалном и тимском раду): активност/систематичност/континуитет 
предаје 

2. Истраживачки есеј: прикупљање, обрада и систематизација података/структура/разрада/закључци/квалитет 
понуђених решења  

3.  Колоквијуми: Логичко повезивање истраживачког дела са концептом и програмом/степен испуњености и 
разрађености задатка/презентација 

4. Пројекат: квалитет (оригиналност и иновативност), разрада, комплексност и вишеслојност концепта и 
решења, постигнут ниво друштвеног и идеолошког значења решења, степен интегрисања идентитета 
простора и друштвеног идентитета 
 

Рад у студију је обавезан; лап топ или шина и лењири. 
 

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 30 пројекат 40 

колоквијуми 2*10 усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


