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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: 
 
Планинско одмориште - Национални парк Дурмитор у Црној Гори 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија 2012/13 
Број кредита: 
14 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
Наставник: 
Проф. др Владан Ђокић 

Сарадници у настави:   
Асс. Милица Милојевић 

Број кабинета: 343 

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

Телефон:    063 86 20 273                                                                                         Е-маил: vdjokic@arh.bg.ac.rs 

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. 
 
Циљеви и приступ настави: 
 
Развијање апликативних истраживачких метода, техника и сензибилитета према просторним аспектима заштићених подручја. 
Рад на терену – у непосредном контакту са реалним простором, стварним актерима и актуелним процесима, у властито 
конципираној истраживачкој акцији студент препознаје место и тему интервенције. Иновација у контексту – развијање вештина и 
алата за иновативно обликовање контекстуалних форми примерених активирању развојних процеса заштићеног подручја.  
 
Пројектни задатак: 
На који начин и у којој мери мало планинско место може да прими нове структуре и одговори на развојне иницијативе? Испитују 
се концепти одмора у природи и траже алтернативе трендовима изградње етно- и еко-села. Кроз истраживачки део долази се до 
избора локације, индивидуалног формулисања теме, мере и карактера интервенције на подручју Националног парка Дурмитор у 
Црној Гори. Пројектом студент конкретизује концепт одморишта и показује на који начин нове структуре (привремене/трајне, 
фиксне/расклопиве, појединачне/групне, типске/прототипске/непоновљиве) одговарају културном пределу Дурмитора. Акценат је 
на успостављању везе између истраживачког и пројектног дела јер се у истраживачком делу налазе аргументи за став који се 
проверава и заступа кроз пројекат.  
 
Метод извођења наставе:  
Настава је организована у два дела: истраживачки део (рад на конкретном просторном полигону, истраживање теоријских 
извора, актуелних експертских студија и релевантних докумената, методолошка предавања наставника, предавања гостујућих 
експерата), пројектни део (пројекти малих интервенција и осмишљавање просторних концепција различитих видова употребе 
простора, за један предах на планинском успону). У току разраде пројекта, кроз презентације и дебате у студију и на терену 
студент развија технике аргументованог излагања идеје и кроз пројекат гради и испољава сопствени став према културном 
пределу у којем делује.  
 



Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Увод у задатак: Излагање концептуалних и теоријских приступа, провоцирање што 
различитијих ставова 

02  Радионица на Дурмитору:  
Обилазак насеља и приступачних предела Дурмитора; документовање, испитивање 
и разумевање контекста; Предавања експерата и упознавање са студијама 
предела; форматирање интервенције 

03  Систематизација запажања 

04  Бинарни пар култура/природа 

05  Карактер интервенције у природном амбијенту  

06  Разрада концепта 

07 1. Колоквијум: Презентација концепта и смерница за пројекат,  
Припремљен први део графичког прилога за публикацију студентских радова 

08  Дефинисање пројектног задатка и организација времена потребног за разраду 
пројекта  

09  Разрада пројекта 

10  Разрада пројекта  

11  Разрада пројекта 

12  Разрада пројекта 

13 2. Колоквијум: Презентација пројекта (плакатска форма) и припремљен други део графичког 

прилога за публикацију студентских радова 

14  Припрема плаката и поставка изложбе  

 

Обавезна литература:  
Weinstock, Michael. The Architecture of Emergence: The Evolution of Form in Nature and Civilisation.  Wiley, 2010. 
Petruccioli, Attilio. After amnesia: learning from the Islamic Mediterranean urban fabric. Bari : ICAR, 2007 
Andrews, Malcolm. Lanscape and Western art. Oxford: Oxford University Press, 1999. 
Kojić, Branislav. Stari balkanski gradovi, varoši i varošice. Beograd: Izdavačko informativni centar studenata, 1976. 
Hubertus, Adam. Landscape architecture in mutation : essays. Zürich : Gta, 2005. 
Lund, Annemarie. Guide to Danish Landscape Architecture 1000-2003. Copenhagen: Arkitektens Forlag, 2003. 
Leatherbarrow, David. Topographical stories : studies in landscape and architecture. Philadelphia : University of 
Pennsylvania Press, 2004. 
Umbach, Maiken, Hüppauf, Bernd-Rüdiger(ed.). Vernacular modernism: heimat, globalization, and the built 
environment. Stanford: Stanford University Press, 2005. 
Smith, Peter F. Architecture in a Climate of Change, Second Edition. Oxford: Architectural Press, 2005 
Webb, Michael. The City Square. New York: Whitney Library of Design an imprint of Watson-Guptill Publications, 1990. 
Zucker, Paul. Town and Square: From the Agora to the Village Green. New York: Columbia University Press, 1959. 
 
Препоручена литература: 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи рачуна 
о стандарду оптерећења студента. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Јавна презентација истраживачког и пројектног дела задатка; припрема и реализација публикације радова. 

Истраживачки део: апстракт (300-500речи); пројекат у размери која је примерена интервенцији. 

Критеријуми оцењивања: 
У истраживачком делу вреднује се: запажање и комуникативност са којом је уочено приказано, избор и формулација теме, 
примереност и домишљатост интервенције, заснованост закључака и ставова на релевантним теоријским концептима или 
емпиријским подацима (експертске студије, међународни документи). У пројектном делу вреднује се доследност ставу и теми коју 
је студент формулисао кроз истраживачки део као и разрада интервенције, композиционо и архитектонско решење. На завршном 

http://www.amazon.com/Michael-Weinstock/e/B0034P1PV6/ref=ntt_athr_dp_pel_1
http://www.google.com/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Attilio+Petruccioli%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1506074353913235&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Andrews,%20Malcolm%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1506074353913235&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Lund,%20Annemarie%22
http://www.amazon.com/Peter-F.-Smith/e/B001IXMLCS/ref=sr_ntt_srch_lnk_1?qid=1286828410&sr=1-1
http://www.amazon.com/Architecture-Climate-Change-Second-Peter/dp/0750665440/ref=sr_1_1?s=books&ie=UTF8&qid=1286828410&sr=1-1


испиту посебно се вреднује веза истраживачког и пројектног дела задатка, комуникативност графичких прилога и аргументовано и 
концизно излагање.  
 

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 

радионица 10 пројекат 10 
Колоквијуми 
(истраживање+пројекат) 

 
20+20 

  

апстракт 5 Публикација (приказ теме+ 
истраживањ+пројекта) 

5+15+15 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 
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