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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  
 
Супер микс: градска гаража и центар перформативних уметности 
 
Година студија:  
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
Број кредита:  
18ЕСПБ 
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. Михаило Тимотијевић 

Сарадници у настави:   
асс. арх. Давор Ереш, PhD студент Соња Дедић 

Број кабинета: 244 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): среда 12 -14 h 

Телефон: 011 334 547                                     email: tika@arh.bg.ac.rs / davorer@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. 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ задатка је развијање способности извођења аналитичког поступка уочавања и разумевања могућности  
просторно-програмских транзиција и то студијом градског пејазажа и програмским анализама кроз пројектантски процес и технике 
пројектовања. 
  
Током рада у студију студент се обучава да у односу на тематски оквир, кроз просторну и програмску анализу 
задате локације, испита могућности и створи нову физиономију, атмосферу и савремени дух градског пејзажа кроз 
концептуализацију мултифункционалних садржаја културе.   
 
Радом на пројкету студент развија вештину да се архитектонском интервенцијом понуди програмски и просторни  
модел трансформације. Пројектом је потребно понудити нови дух градског пејзажа. 
 
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: 
Локација: градска гаража Обилићев Венац. 
Тематска област: aудиторијум и простори спектакла - мултифункционални центaр културе и инфраструктура. 
Тема: градски пејзаж 
 
Метод извођења наставе:  
Практични део наставе се одвија у студију кроз комбинацију више разноврсних облика рада, кроз програмску и  
просторну анализу задатка која се спроводи путем предавања екс-катедра, анализе случајева, кроз интерактивне  
облике наставе, истраживачке пројекте, презентације, есеје, семинарске радове.  
 
Методолошки, студенти самостално спроводе поступак архитектонско урбанистичког пројектовања од аналитичког  
до синтезног, уз континуалу проверу концепта преко просторних модела.  
 
Уобличавање теме и програма студија остварује се кроз критичко преиспитивање савремених тенденција уметности и 
архитектуре; тумачењем стања нове модерности, мултифункције и флексибилности у односу на отвореност градског пејзажа. 
Поступак тематизације спроводи се кроз аналитичке форме истраживања: студија случаја, предавања, облазак локације и 
тематско студијско путовање. Истраживања су везана за литературу, професионалне институције и гостујуће предаваче. 
 
 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Тумачење тематског оквира и 
програма 

Студија случаја. 

Анализа локације и програма, дефинисање тежишта теме. ВИДЕО - МАКЕТА 



 
02 Тумачење тематског оквира и 

програма 
Студија случаја. 

Анализа локације и програма, дефинисање тежишта теме. ТЕКСТ - МАКЕТА 

03 Тумачење тематског оквира и 
програма 

Студија случаја. 

Дефинисање теме као однос локације и структуирања пејзажа. ЦРТЕЖ – МАКЕТА 

04 Тумачење тематског оквира и 
програма 

Студија случаја. 

Дефинисање теме кроз однос локације и програма. ПРОГРАМСКА ПОСТАВКА.  

05 Студијско путовање Студијско путовање  
Dunkerque / FRAC regional public collections of contemporary art. Lens / Musée du Louvre 

06 Просторно-програмскa поставкa Дефинисање просторне и програмске поставке 

07 1. Колоквијум: Идејно решење: програмско просторни концепт, карактеристични, пресеци, макета. 

08 Разрадa Разрада идејног решења / релација  програмски концепт - пејзаж 

09 Разрадa Разрада идејног решења / релација  просторни концепт- пејзаж 

10 Разрадa Разрада идејног решења / релација  структура- пејзаж 

11 Разрадa Разрада идејног решења / релација  структура- пејзаж 

12 Разрадa Разрада идејног решења / материјализација, детаљ  

13 2. Колоквијум: Идејно решење: каракт. основе и пресеци, макета, просторни и графички прилози. 

14 Финализација пројекта Макета и концепт 2D, 3D обликовања пројекта 

 

 

 

Обавезна литература:  
Ghidoni, Matteo (ed.); San Rocco # 4 summer 2012; Fuck concepts! Context!; Crocetta del Montello, Grafiche Antiga. 
 
Holl, Steven; 2011;  This is Hybrid; Vitoria-Gasteiz; a+t. 
 
Ibelings, Hans; 2000;The artificial landscape; Rotterdam; NAi Publisher. 
 
Leach, Neil; 1999;The Anaesthetics of Architecture; The MIT Press. 
 
Bašlar, Gaston; 2004; Vazduh i snovi. Ogled o imaginaciji kretanja, Sremski Karlovci, Novi Sad; Izdavačka knjižarnica Zorana Stojanovića. 
 
Препоручена литература: 
 
Bodrijar, Žan; 1991; Novi Sad, Simulakrumi i simulacija, Svetovi. 

Gi Debor, 2010; Društvo spektakla, http://anarhija-blok45.net1zen.com/tekstovi/Debord_Drustvo_spektakla_A4_1967.pdf        
 
Bourriaud, Nicolas; 2007; Postproduction, New York, Sternberg Press. 
 
Bourriaud, Nicolas; 2009; Altermodern: London, Tate Triennial 2009; Tate Publishing Limited. 
 
Šuvaković, Miško; FILOZOFSKE IGRAČKE TEATRA, Filozofija, estetika, poetika, stilistika, politika i teorija postmodernog teatra i 

performansa, sa izvesnim detaljima o baletu, plesu, operi, muzici i teatralizacijama teorije. 

www.academia.edu/234343/Filozofske_igracke_teatra                                                                                                                             

Cvejić, Bojana; 2007; Beograd, Izvan muzičkog dela: performativna praksa Erika Satija, Dzona Kejdza, Fluks usa, La Monta Janga, Džona 

Zorna                                                                                                                                                                                                                     

Cvejić, Bojana; 2004; Beograd, Otvoreno delo u muzici BOULEZ / STOCKHAUSEN / CAGE; Studentski kulturni centar (edicija Muzika) 

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Lens,_Pas-de-Calais
http://anarhija-blok45.net1zen.com/tekstovi/Debord_Drustvo_spektakla_A4_1967.pdf
http://www.academia.edu/234343/Filozofske_igracke_teatra


Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Форма испита: усмена одбрана рада (до 15 мин. по студенту)  

Форма рада: макета, графички прилози (приказ просторне структуре, 3D, просотрне монтаже и ликовни прилози), делови студије 

случаја, радне макете у одговарајућим размерама.  

Садржај елабората: решење целине 1:1000/:500, решење структуре 1:250/200, детаљ 1:50/25, макета 1:250/500.  

Број листова и прилога произилазе из теме, карактера интервенције и нивоа сложености пројекта. 
Критеријуми оцењивања: 
Остварена форма у односу на тематски оквир и задатак студија.  

Укупна довршеност пројекта: форма / структура / садржај. 

Ангажовање, учешће, мотивисаност, активност, иновативност, систематичност, самосталност.  

Утисак наставника. 

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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