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УПУТСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
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, 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 се одржава два пута недељно: понедељком и четвртком од 16 до 22ч. 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. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 31. 
августа 2014 године у 12ч. Презентација студија је у среду, 25. септембра 2014 године у 17ч. 
Пријављивање студената је од 25. до 28. септембра. Студенти бирају студије преко портала АФ. Студио 
прима највише 16, а најмање 8 студената. Листе са распоредом студената по студијима биће објављене на 
веб-сајту АФ у понедељак 30. 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 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка  
 
УМЕТНОСТ + ТЕХНОЛОГИЈА  ( ”АЈБИМ ” атеље/музеј ) 
 
Година студија:  
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
Број кредита:  
18 ЕСПБ  
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2014/15 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2014/15 
Термини одржавања колоквијума: 
7. и 13. вежбање 
 
Наставник: проф. арх. Владимир Лојаница 
 

Сарадници у настави:  асс. арх Срђан Марловић 
 

Број кабинета: 239 

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

Телефон:   011 32187 39                                                     email: vlojanica@beotel.rs / sergionni@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена са 1. године Mастер академских студија и оцене из пројеката М.4 и М.5. Студенти који су се определили за 
усмерење у  2.Семестру могу бирати само пројекте са свог усмерења. 

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: 
 
”Ајбим” је центар уметности и технологије који ствара погодан оквир за истраживање и бажвљење експериментима у области 
уметности дигиталних медија. Он представља инкубатор креативног деловања и мишљења, где уметници на активан начин 
повезују питања технологије и културног контекста средине у актуелном тренутку.  
”Ајбим” полемише са конвенционалним, подстиче радикалне резове, бави се едукацијом нових генерација, фаворизује сарадњу и 
тимски рад, своје резултате на интерактиван начин дели са заједницом и позива јавност на креативно учешће. 
Циљ задатка је развијање способности да се у односу на задати тематски оквир, кроз комплексну синтезну анализу испита 
могућност стварања нових програмско амбијенталних квалитета као и редефинисање духа места кроз уношење драстичне 
промене у простору која интензивира нови вид комуникације чије присуство може активирати коришћење значајног а 
неприступачног ресурса у централној градској зони. 
 
Реализација пројектног задатка одвијаће се у неколико нивоа, од анализе процеса који су релевантни за тему, преко њиховог 
рекомбиновања и смештања у конкретне оквире одређених просторно-временских  контекстуалних особина локације. Задатак је 
да студенти стекну и продубе знање о архитектури као комплексном систему, да пројектују вођени савременим филозофским 
поставкама и просторним принципима, бавећи се архитектуром као вишедимензионалном дисциплином уз разумевање 
пројектантске одговорности приликом интервенција унутар заштићених природних и створених амбијената. На овај начин 
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студенти се припремају за израду сложеног задатка који ће радити на Мастер дипломском пројекту у следећем семестру.  
 

Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
       Студент ће имати способност да: 

OK1.1  Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 
користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

OK1.2   Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који 
се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

OK1.3   Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 
техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће ће имати знање о: 
OK3.1 Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
OK3.2   Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
OK3.3   Креноативј примени примера добре праксе у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације. 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и 
простори између односе према људским потребама и мери.  

Студент ће имати разумевање о: 
OK5.1   Потребама и тежњама корисника објеката; 
OK5.2   Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
OK5.3   Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају у 
обзир социјалне факторе. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK6.1 Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву. 
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK7.1 Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак; 
OK7.2 Потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 
OK7.3 Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка. 
ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег 
комфора и заштићености.  

Студент ће имати знање о: 
OK9.1 Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
OK9.2 Системима за постизање комфора околине у према  принципима одрживог развоја; 
OK9.3 Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката ( водовод и канализација, електро инсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 
 
Пројектни задатак: 
Тема је пројектовање савременог музејског простора. Задата локација, централна градска локација непосредно поред хотела 
Москва, са иѕласком на трг Теразије и Балканску улицу. Својим контекстуалним карактеристикама наговештава посебне 
смернице за формулисање пројектног задатка и самог објекта. Рад на овој теми захтеваће продубљивање знања из основне 
области, као и других знања тангентно везаних за објекте овог типа, од специфичних технолошких захвата до апликативних 
уметничких, мултидисциплинарних остварења, са посебном пажњом на везу концепта и котекста. 
 
Метод извођења наставе:  
Рад у студију је индивидуалан. Истражујући  тему и локацију, студенти ће дефинисати свој програмски оквир како би заузели став 
према теми  у задатом контексту  и креирали полазне концепте о начину функционисања и интегрисања структуре у постојеће 
окружење.  
Истражујући окружење уочиће се посебности локације са свим својим проблемима, специфичностима и потенцијалима. 
Истражиће се тема пројектантске одговорности приликом интервенција у зонама са заштићеним природним и градитељским 
наслеђем. Путем личног аргументованог критичког става студенти ће допунити постојећи контекст стварањем нових вредности уз 
уважавање постојећих које су већ утврђене и валоризоване, унапређујући контекст кроз његов карактер, физиономију и 
семантику својим програмским и просторним смерницама.  
Уобличавање  теме и садржаја остварује се кроз инкорпорацију савремених решења мултифункције и флексибилности. 
Користећи лични метод рада на пројекту студенти ће произвести сопствени архитектонско-урбанистички пројекат који ће се 
проверавати путем физичких модела и просторних приказа.  



Настава ће се одвијати кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања ех-катедра, обилазак терена 
(екскурзија), интерактивни облици наставе, анализа случајева, истраживачки пројекти, дискусије, презентације и есеји. 
 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед  Наслови јединица  Опис тематских јединица  
01  Уводна излагања  Анализа теме и приступа задатку, истраживање 

локације и контекста, припрема подлога за рад  
02  Програм садржаја и 

референтне теме  
Концептуална поставка и програмско решење  

03  Алтернативна решења  Алтернативе програмских решења  
04  Однос локације и програма  Осврт на локацију у светлу нових програмских 

предпоставки  
05  Алтернативна решења - 

опредељење за концепт  
Диспозиција концептуалних елемената у контексту,  
саобраћајна решења  

06  Дискусија - тема, програм, 
концепт  

Дефинисање иднивидуалних задатака  

07  1. Колоквијум:  Дискусија – (додатни задатак ће бити накнадно 
одређен)  

08  Функција, структура, 
технологија  

Рад на изради решења - Функција, структура, 
технологија  

09  Студија обликовног концепта 
објекта  

Додатна истраживања обликовног аспекта  

10  Разрада пројекта  Презентација – цртеж, радне макете  
11  Разрада пројекта  Презентација – цртеж, радне макете  
12  Разрада пројекта  Дефинисање прилога  
13  2. Колоквијум:  Дискусија – (додатни задатак ће бити накнадно 

одређен)  
14  Финализација пројекта  Модел, начин презентације, ликовни израз  
 

Обавезна литература:  
Списак  литературе студенти добијају у оквиру студија 
Препоручена литература: 
Списак  литературе студенти добијају у оквиру студија 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже презентацијом завршног елабората - графички и вербално. Графички прилози се предају на непровидном медију 
(размера цртежа у распону од 1:1000, 1:500 за урбанистичке, 1:200, 1:100 за основе, пресеке и фасаде објекта). Број листова није 
ограничен, а прилози морају бити концизни и афирмативни. Обавезне су радне макете током семестра, као и коначни модел, 
односно макета на крају семестра. 
Критеријуми оцењивања: 
Рад се вреднује континуално током семестра кроз свеобухватну посвећеност студента истраживању теме, рад у студију, учешће у 
дискусијама са другим студентима, наставницима и гостима кроз исказане ставове, критику, размишљањам, креативност и 
успешност контекстуализације, као и инвентивност код приступа теми и квалитетом пројектованог простора, те квалитетом 
архитектонске презентације и комуникације. Похађање вежбања, динамика рада и обавеза у студију и ван школе су према 
програму. 
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 са 40 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 
испита студент може стећи највише 100 поена.  
 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 



активност током семестра 10 концепт 15  
колоквијум 1 15 интерпретација 15 
колоквијум 2 15 разрада 20 
  презентација 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 



Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М6.1 – Студио – А 18ЕСПБ,   
 
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
 
Назив предмета:  
 
 
 
Наставник:  
 
 
 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 
испитне 
обавезе 

Испит Укупно 
поена 

Закључна 
оцена 

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
       
       
       
       

 
 
 
 
Датум 
 
 
 
 
Потпис наставника  
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