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2.семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
 
УПУTСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
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: понeдељком и четвртком 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. 
 
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.  
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје испуњену пријаву пројектног задатка до 10. Јануара 2013. године у 12 сати. 
Презентација студија је 6. Фебруара 2013. године. Пријављивање студената преко портала је до 10. 
фебруара 2013. Студенти бирају и рангирају студије. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг 
листа студената у сваком студију утврђује се на основу установљених критеријума. 
 
*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 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
 
Крај… 
 

 
Година студија:  
2. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
понeдељком и четвртком од 16h – 22h 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
20. радна недеља 
Термини одржавања колоквијума: 
7. и 13. недеља 
 
Наставник: 
в. проф. мр Милан Вујовић 

Сарадници у настави:   
асс. арх. Ксенија Пантовић 

Број кабинета: 237 

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

Телефон: 011/321-8737                                                     Е-mail: balans@eunet.rs /  ksenija.pantovic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:  http://studioprojekatmv.wordpress.com/                                                                                                        

 

Критеријуми за пријем студената: 
Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Из ког си краја?  
Где си? Ту сам, у крају.  
Ово је мој крај! 
 
      Крај је део града, вероватно и најчешће на рубу (на крају, завршетку), у предграђу, који има 
карактеристичну урбану и друштвено-социјалну физиономију. Састоји се из више суседстава 
(комшилука) у којима се одвијају свакодневне стамбено-социјалне активности. Крај је подручје, место 
одрастања или становања (боравка), са којим се становник често идентификује и који га на неки начин 
обележава. Крај је, такође и географско-топографска одредница. Срем, Шумадија, Левач, Метохија, 
Мачва, Банат, Гружа, Стиг, Хомоље, Јадар…… су неки од  “крајева“ у Србији. 
 
      Изградњом новог моста Земун-Борча и пратећих саобраћајница, отвара се могућност за урбано-
морфолошку трансформацију подручја на левој обали Дунава. Нови саобраћајни прстен и повезивање 
Земуна са Палилулским насељима Борча, Овча, Крњача… и преко њих са зрењанинским и 
панчевачким путним правцима, генератор је новог развоја града. Претпоставка на којој се базира тема 
задатка је да ће се у овом подручју, поред саобраћајних, инфраструктурних и индустријских зона 
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јављати потреба и за настанком нових стамбених насеља која би била зачетак будућег, тзв. Трећег 
Београда. Пројектовање новог насеља у потпуно природном окружењу, његово концепцијско, моделско 
и типолошко истраживање, основне су теме задатка. Од студената се очекује пројектантско-аналитички 
рад на проналажењу и предлагању нових, савремених типолошких концепција стамбеног насеља, како 
на плану архитектонске и урбанистичке композиције тако и у домену параметарских истраживања, 
густина, зонирања и мапирања. 
 
      Задатком се, такође, намећу питања везана за решавање саобраћајних проблема, стационарног 
саобраћаја, пешачких површина, димензионисања и конципирања уличне “нерватуре” и сличних, 
сродних питања. Комплексност задатка додатно је подцртана неминовношћу укључивања социолошких 
и друштвено-економских анализа и њихове пројекције на будући развој посматраног подручја. У ужем 
смислу, од студената се очекује предан рад на пољу димензионисања и анализе корелационих односа 
између потреба корисника и употребне вредности (потенцијала) склопова, како на нивоу 
микропростора, радног места, кретања и социјалних комуникација унутар породице, тако и на ширем 
плану, у односима према физичком окружењу и заједничким потребама у широј зони насеља.  
 
крај, (срп.)- by, beside, end (finish), corner, landscape… 
 
Пројектни задатак: 

      Пројекат се генерише из два логичка правца размишљања: на макро-плану, од планерско-
урбанистичког нивоа, где се очекује креативна реакција студената на изазове концепцијског 
осмишљавања новог насеља у контексту природне средине; на микро-плану, где се очекује критичко и 
рационално сагледавање реалних потреба савременог становника-корисника стамбеног простора, уз 
акцентовање модерности (актуелности) у начину живота, навикама, потребама и очекивањима 
појединца као и у захтевима и усвојеним вредностима шире заједнице и друштва. Важне теме за 
истраживање, које се намећу у задатку су: димензионисање, поставка и анализа међуодноса појединих 
зона у оквиру стана (стамбене јединице), разматрање корелација између пројектантских 
(функционалних) и конструктивних модула, формирање склопова и типолошке структуре објеката, 
компоновање амбијената у оквиру насеља, односи јавног и приватног, међузоне, спратност, екстензија 
стана, волуметрија и физиономија насеља, оријентација, амбијенталност, идентитет и урбани карактер, 
адаптибилност и трансформабилност концепта итд.   
 
      Кључно питање постављеног задатка је: Како се архитектонским пројектовањем, планирањем и 
интервенцијом посматрани контекст може трансформисати од пољопривредног земљишта, њиве, 
оранице, до амбијента интимног, градског урбанитета, пожељног за становање, рад и боравак? 
 
      Поред свега наведеног, очекује се и бављење еколошким аспектима становања, одрживошћу и 
развојним потенцијалима концепта, енергетском ефикасношћу, рационалним и одговорним односом 
према инвестиционим и технолошким ресурсима (материјализација, економичност,  изводљивост). 
Крајњи циљ задатка је израда конзистентног и критички балансираног архитектонског пројекта, у 
одговарајућој графичкој опреми, до кога се долази кроз методолошки јасно дефинисану процедуру: 
анализа-концепт, разрада-пројекат, провера-материјализација.  
 
      “Урбаниста није друго до архитекта. Први организује архитектонске просторе, он одређује 
место и намену изграђених објеката, он мрежом кретања све ствари повезује у времену и у 
простору. А други, архитекта, заокупљен, на пример, једним једноставним станом, а у том стану 
једном још једноставнијом кухињом, исто тако ствара просторе и одлучује о кретањима.“ , Le 
Corbusier, 1945. 
 
 
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 

18.02.2013. 
Објашњење 

задатка 

Анализа програма и циљева рада  
 
Припрема за  рад: 
                            
                             -Tумачење програма задатка и параметара локације 
                             -Формирање индивидуалног става у односу на предметну локацију 
 
Задатак за наредни час - Израда елабората са анализама:  
                              -Урбанистичка анализа (анализа параметара локације) 
                              -Анализа одговарајућих примера из литературе  
                                  

21.02.2013. 

Истраживање 

локације и 

програма 

Презентација елабората са анализама 

                                  -излагање и дискусија аналитичког рада – резултати 
                                  -корекција ставова  
                                  -упознавање са могућностима и потенцијалима локације 
 

02 

25.02.2013. 

Истраживање 

локације и 

програма 

Дефинисање теме кроз однос локације и програма 
 
Програмска анализа: програм- креација- композиција 
 
Анализа типолошке структуре  

28.02.2013. 

Истраживање 

локације и 

програма 

 
Излагање, анализа, презентација и дискусија 
 
Почетак рада на архитектонско-урбанистичком концепту 
 

03 

04.03.2013. 

Програмско-

просторна 

студија (концепт) 

Концепт-скице: 
                                 -урбанистички концепт 
                                 -склопови и типолошка структура 
                                 -функционална шема, шема кретања, саобраћајно решење 
                                 -план маса – скице, предлог 
 

07.03.2013. 

Програмско-

просторна 

студија (концепт) 

Концепт-скице: 
                                 -Израда радне макете, размера 1:500 
                                 -скице, основни волумени, назнаке пропорција 

04 

11.03.2013. Разрада 

Дискусија концепта, појединачна анализа радних макета 
 
Концепт скице, функционална шема – разрада 
 
Урбанистички концепт – корекције 
                               
Уређење слободних површина, амбијенти, однос јавно-приватно 
 
Анализа конструктивног склопа 
 

14.03.2013. Разрада 

Корекција радне макете 
 
Ситуација Р 1:500 – предлог 
 
Основа приземља Р 1:500 са планом нивелације и назнакама партерног уређења 
- разрада 
 

05 18.03.2013. Разрада 

Ситуација Р- 1:500- корекције 
Графичко приказивање ситуационог плана- дискусија 
(симболи, ликовна обрада, ознаке, нивои обраде) 
 
Основа приземља Р-1:500 са планом нивелације и назнакама партерног 
уређења-  корекције 
 
Обликовање- појмови волумена, пропорције, композиције 
 
 



 
Шеме кретања- положај вертикалних комуникација (језгра), хоризонталне 
комуникације-предлог 
 

21.03.2013. Разрада 

Шеме кретања- положај хоризонталних и вертикалних комуникација по нивоима-     
- разрада 
 
Основе свих етажа- скице- предлог 
 
Вертикални пресек са нивелационим решењем- предлог 
 
Дорада радне макете 

06 

25.03.2013. Разрада 

Основе свих етажа–корекције 
 
Обликовање- корекције 
 
Вертикални пресек, нивелационо решење- корекције 
 

28.03.2013. Разрада 

Обликовање, концепт - корекције 
 
Дорада претходно израђених прилога- цртежа 
 
Дорада радне макете 

07 
01.03.2013. 1. Колоквијум: 

КОЛОКВИЈУМ 
                            - пресек стања и рада на задатку 
                            - дорада цртежа 
                            - дорада радне макете 
                            - предаја радне верзије пројекта- основе, пресеци, изгледи……  
 
(Тему и начин израде колоквијума одредиће предметни наставник) 

04.03.2013. - ДАН СТУДЕНАТА 

08 
08.04.2013. Разрада Корекција прилога 

 

11.04.2013. Разрада 
 
Корекција прилога 
 

09 

15.04.2013. Разрада 

Формирање коначних прилога 
                              -формат 
                              -техника презентације 
                              -постављање композиције 
                              -преглед прилога- скице 
 
Корекција прилога 
 
Разрада - основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 

18.04.2013. Разрада 

Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Рад на моделу 

10 

22.04.2013.  

Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Рад на моделу 

25.04.2013. 
Mатеријализација 

и конструкција 

Модел  Р- 1:200 – радна верзија 
 
Разрада пројекта- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Дискусија- корекције- образложење 
 
Фасада- детаљи- појмови 
                              -материјал 
                              -текстура 
                              -структура 
                              -боја 
                              -конструкција 
 
Коначни прилози- корекције- разговор 



11 

29.04.2013. 

недеља за 

екскурзије 

Разрада 

Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
Архитектонски детаљ фасаде  Р- 1:10: 
                             -пресек по висини објекта 
                             -сегмент изгледа 
                             -сегмент основе 
                             -3д приказ детаља 
Рад на моделу  

02.05.2013 - ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ И УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ 

12 

06.05.2013. - ПРВОМАЈСКИ ПРАЗНИЦИ И УСКРШЊИ ПРАЗНИЦИ 

09.05.2013. Разрада 

Корекција прилога 
 
Разрада- основе, пресеци, изгледи Р- 1:200 
 
Рад на моделу 
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13.05.2013. 2. Колоквијум: 

КОЛОКВИЈУМ 
                              -Допунски садржај 
                              -Комплементарни склоп  
                              -Студија детаља у већој размери 
                              -Студија унутрашњег склопа у већој размери 
 
(Тему и начин израде колоквијума одредиће предметни наставник) 

16.05.2013. Разрада 

Резултати колоквијума 
 
Дискусија- корекције- образложење 
 
Презентација прилога 
 
Архитектонски детаљ- корекције  
 
Завршне корекције на еталон макети 

14 

20.05.2013. 
Финализација 

пројекта 

Финализација свих графичких прилога 
 
Завршна израда модела у Р-1:500 и Р- 1:200  
 
Рад на финалној презентацији 

23.05.2013. 
Финализација 

пројекта 

Завршне консултације 
                              -прилози 
                              -презентација 
                              -макете 
                              -текстуално образложење 
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*Часописи, књиге из библиотеке АФ и интернет презентације који се препоручују сваком студенту 
индивидуално у контексту теме  
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Садржај елабората: 
А. Графички прилози 
Ситуација са основом крова и околним објектима      1:500 
Основа приземља са партерним уређењем                1:500 
Основе свих етажа                                                         1:200 
Карактеристични  пресеци                                            1:200 
Изгледи                                                                           1:200 
Перспективни или аксонометријски приказ 
Детаљ фасаде                                                                 1:10 
Прилог по слободном избору /монтаже, перспективе/ 
 
Б. Макета урбанистичког решења                             1:500 
     Макета објекта                                                            1:200 
 
В.Текстуално образложење  
/концепт приказати кроз дијаграме, образложење материјализације/ 
 
Формат и број  листова одређује наставник у студију. 

Критеријуми оцењивања: 

Завршна оцена пројекта представљаће аритметичку средину оцена следећих аспеката који се оцењују: 
 
Урбанистички концепт  
( однос према ширем и ужем контексту, саобраћајно решење, елементи приказивања, регулационо и нивелационо 
решење) 
 
Архитектонски концепт 
( функционално решење; обликовање- форма; концептуалне претпоставке и њихова реализација; архитектонска 
композиција, јасноћа и читљивост предложене идеје) 
 
Разрада 
( примена свих претходно стечених знања са студија, у смислу разраде пројекта, од концептуалних претпоставки, 
дијаграма и скица, преко архитектонских цртежа у одређеној размери до архитектонског детаља, као и правилна 
употреба елемената архитектонског пројекта) 
 
Конструкција 
( примена основних знања о конструктивној, структуралној и статичкој диспозицији објекта; примена одређеног 



конструктивног система и његово логичко тумачење; елементарно знање о изводљивости предложеног решења и 
његовој рационалности) 
 
Материјализација 
( примена одговарајућих материјала у пројекту; значај материјализације као концептуалне претпоставке пројекта; 
архитектонски детаљ као основни елемент структуре објекта) 
 
Графика 
( примена свих графичких елемената и одговарајућих, универзалних, симбола у архитектонском цртежу; сразмера 
елемената архитектонског пројекта; јасноћа графичког приказа; уједначеност и речитост графике архитектонског 
пројекта) 
 
Макета 
( способност апстраховања елемената волуметрије објекта у одређеној, умањеној размери; јасноћа ликовног 
израза; материјал; боја; текстура)  
 
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 50 
колоквијуми 15+15 усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


