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Циљеви и приступ настави: 
 
Разумевање друштвеног контекста, просторних и програмских захтева одабране локације. 
Развијање способности прикупљања информација, дефинисања, анализе и критичког просуђивања 
проблема и формулисања стратегије за даљи рад на пројекту.  
Формулисање пројектног задатка и програмских основа за израду идејног архитектонског решења.  
Адекватно других вештина укључених у процес пројектовања. 

Пројектни задатак: 

Тематски оквир пројекта: Тло 
 
Просторни оквир пројекта: Нови Београд,  Блок 67. 
 
Програмски оквир пројекта: Едукација, Идејни пројекат објекта школе са допунским рекреативним 
садржајима 
 
Пројектни задатак: На основу анализе контекстуалних услова теме и локације као и током рада усвојеног 
програма објекта, израдити идејни архитектонски пројекат објекта школе са допунским рекреативним 
садржајима  
 
Структура тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати: 
 
1. Разматрање програмских и просторних одредница задате теме.  

2. Анализа друштвено-историјских условљености и архитектонско-урбанистичких параметара на 

локацији, планске и архивске документације. 

3. Компаративна анализа постојећих програмских и просторних концепата архитектонских објекта - 

релевантних примера из савремене архитектонске праксе. 

4. Разматрање потенцијалних нових просторно-програмских решења, дефинисање и валоризација 

концепта. 

5. Дефинисање просторног концепта рада. 

6. Израда идејног архитектонско-урбанистичког решења. 

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 Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Обилазак локације Снимање, фотографисање 

02 Анализа актуелних примера, отворена 
дискусија о задатку. 

Истраживање задатка, дефинисање тежишта теме 
у оквиру задате тематске области. 

03 Формулисање програмске основе у форми 
пројектног задатка. 

Анализа примера 

04 Програмски концепт Садржај Програмска поставка основних целина: синтеза 
(дијаграм, текст, скице). 

05 Просторни концепт Објекат Просторна интервенција, визуелизација сценарија: 
(скице, радна макета). 

06 Просторно програмски концепт. Просторно програмско решење целине: (цртежи, 
радна макета). 

07 1. Колоквијум: Идејно арх. решење : Програм – концепт.  
Радна макета 

08 Идејно решење : разрада Идејно решење : разрада 

09 Идејно решење : разрада Идејно решење : разрада 

10 Идејно решење : разрада Идејно решење : разрада 

11 Идејно решење : разрада Идејно решење : разрада 

12 Идејно решење : финализација Идејно решење : финализација 

13 2. Колоквијум: Идејно арх. решење : (форма елабората) 
Ситуациони план Карактеристичне основе + 
пресеци Радна макета, графички прилози + текст 

14 Финализација пројекта Финализација пројекта 

 

 

Обавезна литература:  

Baudrillard, Jean and Jean Nouvel. The Singular Object of Architecture, Minneapolis – London University of 
Minnesota Press, 2002. 
Kenneth Frampton, Towards a Critical Regionalism: Six Points for an Architecture of Resistance, in The Anti-
Aesthetics: Essays on Postmodern Culture, ed. Hal Foster (Seattle: Bay Press, 1983) 
Оже, М. Прилог антропологији савремених светова, Београд: Библиотека ХХ век, 2005. 
 



Препоручена литература: 

Benvenist, Emil. Problemi opšte lingvistike. Beograd: Nolit (1975). 
Bodrijar, Žan. Simbolička razmena i smrt. Gornji Milanovac: Dečje novine (1991). 
Cvetković,Vladimir N. Volja za novo. Beograd: Dereta, (2007). 
Deleuse, Gilles and Felix Guattari. A Thousand Plateaus: Capitalism and Shizophrenia. Minneapolis: 
University of Minesota Press (1994).  
Deleuze, Gilles. The Fold, Leibniz and Baroque. Minneapolis: University of Minnesota Press (1993).  
Delez, Žil. i Feliks Gatari. Šta je filozofija? Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (1995). 
Delez, Žil. i Feliks Gatari. Anti-edip. Kapitalizam i šizofrenija. Sremski Karlovci: Izdavačka knjižarnica Zorana 
Stojanovića (1990). 
Delez, Žil. Niče i filozofija. Beograd: Plato (1999).  
Džejmson, Fredrik. Političko nesvesno: pripovedanje kao društveno-simbolički čin. Beograd: Rad (1984). 
Foucault, Michel. Od drugih prostora, Of Other Spaces (1967), izvorno objavljeno u: Dits et écrits Paris: 
Gallimard (1984). 
Fuko, Mišel. Arheologija znanja. Beograd/Novi Sad: Plato/Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića (1998). 
Fukо, Мišеl. Nаdzirаti i kаžnjаvаti. Srеmski Kаrlоvci/Nоvi Sаd: Izdаvаčkа knjižаrnicа Zоrаnа Stојаnоvićа 
(1997). 
Hardt, Michael and Antonio Negri. Empire. Cambridge MA: Harvard University Press (2000). 
Parr, Adrian, ed. The Deleuze Dictionary. New York: Columbia Univesity Press (2005). 
Tscuhmi, Bernard and Irene Cheng, eds. The State of Architecture at the Beginning of the 21st Century. New 
York: Monacelli Press (2003). 
Wittgenstein, Ludwig. Tractatus Logico – Philosophicus. Sarajevo: Veselin Masleša (1987). 
Жижек, Сlavoj. Испитивање реалног. Нови Сад: Академска књига (2008). 
 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит: усмена одбрана рада  
 
Пројекат : графички, ликовни и текстуални прилози + радне макете у одговарајућим размерама.  
 
Садржај елабората: 
урбанистичко решење: шира и ужа ситуација Р 1:2500 / 1:5000 и Р 1:1000. 

идејно архитектонско-урбанистичко решење Р 1:500. 

идејни архитектонски пројекат: основе, пресеци, изгледи објекта Р 1:100 / 1:200. 

елементи материјализације. 

макете архитектонско-урбанистичког решења и архитектонског пројекта Р 1:500 и Р 1:100 / 1:200 

Додатни графички прилози: образложења програмског и просторног концепта, 3Д модели, фотографије 
итд. 



Критеријуми оцењивања: 

Рад студената се вреднује континуално током семестра. Од студената се очекује да редовно похађају све 
сегменте наставе и активно учествују у дискусијама, презентацијама и разради пројеката у студију. 
Основни критеријуми за бодовање: 
степен ангажовања и напредак у раду 
самосталност и иновативност 
склоност ка истраживању и критичком расуђивању 
Мастер пројекат: 
способност дефинисања циљева и поступака за њихову реализацију 
критичко коришћење извора и теоријских референци 
способност синтезе прикупљених података и грађе 
теоријско расуђивање и способност за доношење адекватних закључака 
садржајност и систематичност рада 
способност да се општи тематски оквир задатка и теоријски закључци рада примене у процесу 
архитектонско-урбанистичког пројектовања 
способност да се међусобне условљености друштвених, урбанистичких и архитектонских аспеката ширег 
и ужег окружења синтетизују и њихов утицај сагледа и примени на конкретном архитектонском пројекту 
иновативност у решавању специфичних архитектонских проблема 
инвентивност и оригиналност пројекта 
рационалност и компетентност пројекта 

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 20 пројекат 40 

колоквијуми 15+15 усмена одбрана пројекта 10 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 
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