
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
 
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 31. августа 
2012 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 11. Септембра 2012 године у 14ч. Пријављивање 
студената је 11. до 13. 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  14 ЕСПБ 
1.семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
 

http://dornob.com/nesting-chefs-knives-scary-but-clever-kitchen-cutlery-set/?ref=search 
        
 
                                                                                                               

 
 
 
 

 
КУЛИНАРСКА АКАДЕМИЈА: ВИСЕЋИ ВРТОВИ БЕЖАНИЈСКЕ КОСЕ  
 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
18 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
13. новембар 2012 
25. децембар 2012 
 
 
Наставник: 

др Владимир Миленковић, доцент 

Сарадници у настави:   

Јелена Митровић, асистент, PhD кандидат; Предраг Марковић, МАrch, PhD кандидат; Мила Мојсиловић, МАrch 

(Еcole d’architecture Paris - Val de Seine); Стефан Стојановић, МАrch 

гости: мр Жаклина Глигоријевић (Урбанистички завод Београд), Снежана Веснић (Super Consulting Beograd) 

Anastasios Tellios, PhD Arch (Assistant Professor, Aristotle Univesity of Thessaloniki School of Architecture) 

Chris Briffa (Chris Briffa Architects Malta) 

http://dornob.com/nesting-chefs-knives-scary-but-clever-kitchen-cutlery-set/?ref=search
http://www.chrisbriffa.com/


Број кабинета: 345а 

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

Телефон: 011 3218725                                                                                             Е-маил: jessicamitrovic@gmail.com 

www адреса: http://www.arh.bg.ac.rs                                                                                                                                                                                                                 

 

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 наставе је развијање способности за уочавање, анализу и пројектовање амбивалентне појавности  
архитектуре урбаног предела у оквирима вештачке природности њене физичке структуре и инфраструктуре. 
 
Радом на пројекту студент се обучава да истражује просторне и програмске могућности допуне постојеће структуре 
синтетизујући претходно стечена знања из области: архитектонске организације простора – типологије, теорије 
пројекта – методологије и процеса пројектовања, као и урбане морфологије.  
 
Пројектом се доказује разумевање потенцијала архитектонске ситуације за чију је стилску парадигму изабран 
Вртни град као тековина новобеоградске модерности, односно природност просторног кадра одсека Бежанијске 
косе са којег се пружа панорама на хипер-модерни-транзициони Булевар Милутина Миланковића. 
 
Реч је о истраживачком пројектовању (research by design) чији основни метод пружа могућност за успостављање 
односа између појединачног и универзалног случаја. Рад на конкретном просторном материјалу представља 
полазиште за систематизацију изабраних вредности и формулисање методолошког поступка од момента 
формулације задатка до фазе идејног пројекта.   
 
 
Пројектни задатак: 

Испројектовати архитектонску ‘секвенцу’ урбаног пејзажа лесног одсека Бежанијске косе у правцу Булевара 
Милутина Миланковића висинске разлике од 30 метара. 
 
Садржај предела формулисати као архитектонску појавност изабраних морфолошких карактеристика испољених 
тематски, просторно и/или програмски и/или филозофски, како би се испитали капацитети архитектуре да одговори 
на питања савремености, програмске довољности, еколошке оправданости и начелне одрживости кроз сопствену 
променљивост. 
  
Бира се просторни оквир природног и инфраструктурног пејзажа: ‘вертикално’ тло, саобраћајнице, железнички чвор 
(пруга, надвожњак, станица, тунел) који одговара тумачењу слике на коју се пројектује вредност архитектонског 
кадра у којем су преклопљене равни формулисаног програма реализованог кроз објекат архитектуре нејасних 
граница између природног и створеног у дијапазону од дискретне интервенције до озбиљнијих трансформација 
попут land art-a или 'тоталног' пејзажа. 
 
Програм кулинарске академије типолошки посматрати као савремени микс простора образовања, угоститељства и 
лајф-стајла еколошке орјентације који се може развити кроз тумачење студентског становања, рекреације, 
релаксације и гарденинга. У тематском смислу допунске садржаје користити као инструмент помоћу  којег се гради 
физички оквир развијене основне функције и формира кадар као резултат укупне појавности архитектуре. 
 
 
 
Метод извођења наставе:  

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су 
предавања екс-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, 
истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови. 
 
 

http://www.arh.bg.ac.rs/


Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 
18 - 21 
септембар 

ПРЕДСТАВЉАЊЕ ЗАДАТКА 

АМФ / СТУДИО 

 

02 
25 - 28 
септембар 

ИНТРО: СТОМАК ЈЕДНОГ АРХИТЕКТЕ  
ОБИЛАЗАК ЛОКАЦИЈЕ  

2 П 

 

03 

02 - 05 
октобар 

ИСТРАЖИВАЊЕ НА  ТЕРЕНУ И АНАЛИЗА ПЕЈЗАЖА   

ДИЈАГРАМ (МАКЕТА, ФОТО, ФИЛМ) 

 

04 
09 - 12 
октобар 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА: ISLAND – PROJECT OF ESCAPE 

4 П 

 

05 
16 - 19 
октобар 

УПОЗНАВАЊЕ СА ПЛАНСКОМ ДОКУМЕНТАЦИЈОМ 

УРБАНИСТИЧКОГ ЗАВОДА БЕОГРАДА 

 

06 

23 - 26 
октобар 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА - ДИСКУСИЈА    2 П  

07 

30 - 02 
новембар 

ПРЕГЛЕД ЛИТЕРАТУРЕ 

СТУДИЈА СЛУЧАЈА – ПРЕЗЕНТАЦИЈА   2 П 
КОНЦЕПТ (МАКЕТА) 

 

 

08 

06 - 09 
новембар 

КОНЦЕПТ 

 

 

09 

13 - 16 
новембар 

1. КОЛОКВИЈУМ:  

КОНЦЕПТ 

10 П 

 

10 

20 - 23 
новембар 

СТУДИЈСКО ПУТОВАЊЕ: БАРСЕЛОНА 

 

 

11 

27 - 30 
новембар 

РАЗРАДА 

 

 

12 

04 - 07 
децембар 

РАЗРАДА 

 

 

13 

11 - 14 
децембар 

РАЗРАДА 

 

 

14 

18 - 21 
децембар 

РАЗРАДА 

 

 

15 

25 - 28 
децембар 

РАЗРАДА 

2. КОЛОКВИЈУМ  

10 П 

 



Обавезна литература:  
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи рачуна 
о стандарду оптерећења студента. 
 
Препоручена литература: 
Гастон Башлар, Земља и сањарије воље – оглед о имагинацији материје, ИК Зорана Стојановића Сремски 
Карловци Нови Сад 2004  
San Rocco Magazine,  No.1 Islands, Milano Italy 2010 
Мишел Онфре, Гурмански ум, Градац Београд 2002  
Detlef Mertins, Modernity Unbound, AA  Publications London 2011 
Neil Leach, The Anaesthetics of Architecture, MIT Press, Cambridge, Massachusetts, London England 1999 
Jean Baudrillard, Jean Nouvel, B/N, Singularni objekti – arhitektura i filozofija, AGM Zagreb 2008 
Љиљана Благојевић, Нови Београд: оспорени модернизам, Завод за уџбенике Београд 2007 
Cecil Balmond, Informal, Prestel New York 2002 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Пројектни елаборат формата А3/А2, у штампаној и дигиталној форми 
Садржај елабората 

1. идејно решење целине 1: 1000  
2. идејно решење објекта 1:200  
3. детаљ 1: 50 / 1:25 / 1:10 
4. макета 
5. просторни прикази изабраних амбијената 
6. панорама 
7. текстуално објашњење  

Критеријуми оцењивања: 

Форма рада  
Структура рада  
Садржај рада 
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 60 
колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 
 


