
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  14 ЕСПБ 
1.семестар мастер  академских студија, 2011/12 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 31. августа 2011 године у 12ч.   

 
 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област школских објеката и простора.  
 
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-урбанистичког 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 

Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 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. 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 администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до среде 31. 
августа 2011 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 13. Септембра 2011 године у 14ч. 

Пријављивање студената је 13. до 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. 
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 19. септембра.  
 
*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: 
 

И на небу и на земљи 
 Друштвена брига и објекти друштвеног стандарда 
 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 

14 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
02.11. 2011. у 16 сати  
21.12. 2011. у 16 сати 

 

 

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; arch.jelena.ristic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:   8.1. СП-Архитектура,  9.1. Архитектонске конструкције,  18.1. Студио 

пројекат – Урбанизам и 19.1.- Синтеза. 

 
Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Студио ставља акценат на истраживање и пројектовање архитектуре у доменима њене друштвене и психолошке функције и 
значења. Имајући у виду да је поље истраживања интердисциплинарано процес рада прати успостављање узрочно-последичних 
веза између друштвених промена, културе и функционално-просторне структуре објекта.  
Студенти усвајају вештине уочавања друштвених феномена и превођења њихових особености у просторне формације које служе 
потребама одређених корисника. Акценат је на препознавању битних друштвених карактеристика епохе у којој се налази домаћа 
средина и изналажењу просторних одговора на неке потребе њених корисника. Конкретно, циљ пројекта треба да буде допринос 
унапређењу друштвеног стандарда становника Србије, као важном утицајном фактору социјалне сигурности и чиниоцу 
свеукупног развоја. Очекује се да решења обухвате урбанистичке и архитектонске аспекте и нивое решавања проблема. 
Питања друштвене одговорности, бриге или безбедности јесу поједини аспекти колективног живота неке заједнице који битно 
утичу на културу, квалитет и стандард живота у најширем смислу речи. У периоду друге половине двадесетог века, све до 
деведесетих година, изградња објеката друштвеног стандарда била је изузетно интензивна на нивоу стамбених заједница, и то 
посебно на локацијама где су основне школе, дечије установе, објекти здравствене заштите и центри месних заједница 
представљали саставни део пратеће опреме стамбених агломерација. Као последица транзиционог прериода, као и интензивне, 
често непланске и неконтролисане стамбене изградње, посебно  у периферним општинама ширег подручја Београда проблеми 



неравномерности мреже објеката друштвеног стандарда, као и недостатак капацитета већ постојећих објеката све су израженији. 
Такође, неопходно је преиспитати и проширити  категоризацију и стандардизацију ових објеката, јер се све чешће јавља потреба 
за изградњом нових типова објеката, као што су нпр. сигурне куће које у предходном периоду нису постојале.  
 
 
Такође, у истраживању изабраног аспекта друштвене одговорности и изналажењу просторног решења за уочени проблем,  
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 простора и 
друштвеног идентитета. Истражује се на који начин корисници „читају“ физичко окружење (најзначајнију компоненту која утиче на 
наш основни емоционални развој) као невербалну конотацију друштвеног идентитета.  
 
Циљ наставе је сагледавање и схватање савремене животне праксе и оператике изабраних друштвених феномена, односно 
проналажење просторног одговора на потребе одговарајућих корисника. Резултат рада треба да буде осмишљен простор који 
изражава и даје одговор на проблеме изабраног аспекта друштвене бриге. Уз то, склоп треба да поседује и друштвено – 
едукативне аспекте који теже отклањању негативних тековина транзиционог периода у коме се домаће друштво налази.  
 
Фазе наставе: 

1. Студенти индивидуално анализирају изабрани аспект друштвене одговорности и заштите уочавајући њихово 
испољавање у области изграђеног простора.  

2. Изабравши одговарајући просторни израз који конотира изабрани феномен, студент саставља пројектни програм и бира 
локацију. Сви параметарски елементи задатка: локација, програм, повезаност садржаја морају бити у функцији 
поменуте конотације – израза.  

3. Разматрају се питања локације на планерском нивоу, места на нивоу урбанистичке регулативе и, коначно питања 
пројектног задатка и програма. 

4. 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. 

 
 

Пројектни задатак: 

 
Акценат је на објектима друштвеног стандарда из следећих домена: 

- васпитно-образовна делатност 
- делатност културе 
- делатност науке 
- делатност физичке културе  
- делатност здравствене заштите 
- друштвена брига о деци предшколског узраста 
- социјална делатност (центри за социјални рад и центри за друштвену бригу за старима, установе за помоћ породици, 

брига о маргиналним друштвеним групама – бескућници, деликвенти, прогнаници, националне мањине) 
- социјално, непрофитно, студентско становање, становање за старе  

 
Задатак може бити пројектовање специјализованих центара (концентрише објекте исте функције); међутим, посебан изазов 
представља могућа системска повезаност и преклапање различитих аспеката друштвене одговорности и заштите, који у 
просторном смислу резултирају пројектовањем мултифункционалних објеката друштвеног стандарда који представљају 
просторну и функционалну синтезу различитих комплементарних функција (високошколски центри у комбинацији са научним 
установама и објектима студентског стандарда, центри здравствене заштите допуњени одговарајућим центрима социјалне 
заштите, концентрације спортских објеката поливалентних по фунцији, друштвени центри полифункционалне структуре који 
поред простора за бављење рекреацијом имају и садржаје културних активности и сл.). Циљ је обезбедити равномерно пружање 
услуга, доступност становницима свих насеља, истражити могуће стандарде услуга. Димензионисање и локацију прилагодити 
захтевима постојећих норматива и критеријумима локације, као и доступности у односу на гравитирајуће становништво. 
 
 

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. 
 

 

 

 

 

 



Термински план извођења наставе  

нед датум Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 21-24.09. Разговор/дискусија о теми, уочавање 
друштвених феномена у домаћој средини 
данас 

Анализа изабраних друштвених феномена и 
истраживање контекста, припрема подлога за рад 

02 28.09.-01.10. Концептуална поставка и програмско решење Теме, искуства, садржаји, пројекције, припрема 
подлога 

03 05.-08.10. Сазревање теме. Програмска решења  Програм садржаја и референтне теме, контекст 

04 12-15.10. Алтернативна решења концепта  Диспозиција објеката и волумена у контексту, 
саобраћајни концепт 

05 19-22.10. Програмска решења. Мастер план  Дискусија – тема, програм, концепт 

06 26-29.10. Програмска решења  Дефинисање индивидуалних задатака 

07 02.-05.11. 1. Колоквијум. Пројектни задатак  Функција и структура садржаја 

08 09.-12.11. Избор садржаја и прве скице  Индивидуални рад на програму и садржајима 

09 16.-19.11. Студија обликовног концепта објеката Анализа контекстуалности новопројектованих 
структура, опредељење и разрада склопа 

10 23.-26.11. Разрада пројекта Презентације, радне макете 

11 30.11.-03.12. Разрада пројекта  Радне макете 

12 07.-10.12. Разрада пројекта  Дефинисање прилога 

13 14.-17.12. 2. Колоквијум  Модел, просторна решења 

14 21.-24.12. Финализација пројекта  Презентација 

 

Обавезна литература:  

1. Вујовић, С. „Урбана свакодневица деведесетих година“ у Друштвене промене и свакодневни живот: Србија почетком 
деведесетих, ед. Силвано Болчић.  Београд, 1995.  

2. Inglton, T. Iluzije postmodernizma. Novi Sad: Svetovi, 1997. 
3. Jameson, F. “Is Space political“ in Rethinking Architecture, ed.N. Leach. London, New York: Routledge, 1997.  
4. Jameson F. “The cultural logic of late capitalism” in Rethinking Architecture, ed.N. Leach. London, New York: Routledge, 1997.  
5. Norberg Šulc, K. Ka autentičnoj arhitekturi, POLJA, Juni-Juli 1982. br.280.-281.  
6. Radović, R. I posle postmoderne ostaje arhitektura.POLJA, Jun-Jul 1982.  
7. Stupar,A. Grad globalizacije - izazovi, transformacije, simboli . Beograd: Arhitektonski fakultet i  Orionart, 2009 
8. Dženks, Čarls. Jezik postmoderne arhitekture.  Beograd:. Vuk Karadžić, 1985.  
9. Dženks, Čarls. Moderni pokreti u arhitekturi. Београд: GraĎevinska kwiga, 1985.  
10.  

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.  
4. Harland,Richard. Superstructuralism. London and New York: Methuen, 1987.  
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. анализа задатог друштвеног феномена – елаборат, А4 формат; текст, слике - обим по потреби. 2. пројектни задатак – А4 
формат; 3. дискусије – колоквијуми на пресечним тачкама – дигиталне презентације по избору 4. завршни рад – урбанистичко – 
архитектонско решење у одговарајућој размери; цртежи, просторни прикази, макете, текстуални прилози, дигитална презентација. 
Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората. Рад у студију је обавезан; лап топ или шина и лењири. 
 

Критеријуми оцењивања: 

1. Формална и материјална довршеност задатка и приказано стечено знање 
2. Кохерентност пројеката, веза између различитих аспеката рада – између истраживачког дела и пројекта, између 

концепције и архитектонског исказа. 
3. Владање аналитичким и графичким техникама 
4. Континуитет у раду, мотивисаност, истраживачки сензибилитет, критичност, иновативност 



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 2x10  20 усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


