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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 и семинари одржавају се 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. Начин и 
критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
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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Критеријуми за пријем студената: 
Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени +M5 поени 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Развијање способности студената за критичко  и интегрално сагледавање програмског задатка, просторног оквира 
задате локације али и ширег социјалног и културолошког контекста.  Кроз аналитички приступ задатој теми очекује 
се заузимање активне пројектантске позиције у креирању централних градских простора и формирање конкретног 
пројектантског решења. .  
Посебни циљ наставе је додатно развијање процеса пројектовања кроз укључивање савремених еколошких 
принципа и концепата у уобичајене пројектантске теме. Сагледавањем и применом захтева савременог еколошког 
пројектовања, од студената се очекује редефинисање устаљених образаца пројектовања и материјализације 



јавних градских простора и укључивање савремених концепата заштите животне средине као што су сагледавање 
животног циклуса објекта, избор и примена здравих-еколошких материјала, активан односа према поновној 
употреби, односно рециклажи грађевинских материјала, итд.     
У циљу савладавања ове проблематике пожељно је похађање референтног семинара из области АТ, док је други 
семинар по слободном избору студента.  
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. 

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: 
OK5.2   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. 
ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторксе проблематике релевантне за 

архитектонско пројектовање. 
Студент ће имати разумевање о: 
1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења као и решења 
материјализације у складу са архитектонским пројекатом; 
2. Стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 
грађевинским техникама; 
3. Физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима 
ових одлукана животну средину. 

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: 
На предметној локацији потребно је израдити урбанистичко-архитеконско решење градског хотела високе 
категорије планираног за смештај гостију Београдског Универзитета. Хотел је првенствено намењен смештају 
гостујућих студената и професора, као и осталих  гостију везаних за академску средину Универзитета.   
 
Интервенцију спровести у простору заштићеног културно историјског језгра Београда (са посебним освртом на 
постојећи споменик на конкретној локацији) слободно интерперетирајући тип, обим и организацију садржаја 
планираног објекта. У том смислу од студената се очекује активно развијање програмског задатака у току процеса 
пројектовања, односно усклађивање планиране просторно-програмске матрице са могућностима и капацитетом  
предметне и локације.  
 
Архитектонским решењем предвидети мултифункционални објекат, који ће потенцијалним гостима осим обавезних 
смештајних капацитета понудити остале комплементарне садржаје (сала за састанке и мање радионице, 
предавања, презентације, семинаре, изложбе, библиотеку, ресторан, кафе, итд.)  



 
Базирајући се на савременим принципима Зелене архитектуре, који истовремено уважавају захтеве потенцијалних 
група корисника али и унапређују вредности локалног контекста,  посебно тежиште пројекта пронаћи у  
интерпретацији и прилагођавању, односно имплементацији неког од савремених концепта еколошког 
пројектовања. У том смислу посебну пажњу посветити енергетским карактеристикама објекта, ал и концептима као 
што су активна припрема објекта/простора за поновну употребу , поновна употреба материјала и/или компонената,  
употреба рециклираног и рециклабилног материјала, итд.  
 
Метод извођења наставе:  
Настава се реализује кроз консултације на вежбањима у студију, раду код куће и раду на терену. У студију се 
повремено одржавају предавања, дискусије и анализе примера из праксе.  У наставу су укључени експерти из 
различитих области са циљем да се тема рада сагледа са аспеката различитих струка и специфичних проблема.  
Вежбе су подржане са два семинара, а настава се одвија појединачно.  
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 

Просторно-програмска 
концепција 

Програм рада   
Ближе дефинисање пројектног задатка. Преиспитивање карактера и конкретне намене 
објекта хотела, дефинисање типа и броја корисника и оквирног капацитета објекта 

02 Анализа локације 
Истраживање просторних капацитета, могућности и ограничења локације –посета локацији, 
снимање и прикупљање података 

03 Урбанистичко решење 
Преиспитивање волумена објекта, саобраћајног решења – приступ објекту и комуникација у 
непосредном окружењу. Партерно решење у размери 1:200 или 1:500 

04 Архитектонско решење -  
Рад на просторно-програмској провери планиране намене и дистрибуција садржаја унутар 
планираног објекта. 05 

06 Архитектонско решење 
Избор и дефинисање еколошког концепта  као основе за израду пројекта.  
Истраживање и примена могућих начина материјализације 

07 1. Колоквијум: Презентација  идејног решења хотела – постер + презентација у Power Point-у; 
Графички прилози – цртежи размере 1:200 до 1:500; формат елабората 50/70cm 

08 

Разрада идејног 
архитектонског решења 
објекта 

Решавање функције и волумена објекта 1:100 или 1:50 као и партерног уређења 1:200. 
Дефинисање конструкције објекта и примењених материјала (размера 1:100 или 1:50), 
решавање карактеристичних детаља. 

09 

10 

11 

12 

13 2. Колоквијум: Презентација идејног архитектонског пројекта; 
Графички прилози – цртежи размере од 1:200 до 1:10; формат елабората 50/70cm; 

14 Финализација пројекта Финализација и визуелизација пројекта и анализа остварених резултата - мере у којој је 
постигнута обновљивост, односно, одрживост објекта. 

 

 

Обавезна литература:  
Правилник о раѕврставању, минималним условима и категоризацији угоститељских објеката - “Службени гласник РС”  
бр.66/94, 3/95 i 31/2005. 
 
Reader - Читанка састављена од одабраних релевантних текстова по избору наставника, и ширим списком литературе. 
Препоручена литература: 
- Roaf, S., Fuentes, M., Thomas, S., Ecohouse 2 – A Design Guide, Architectural Press, 2003.  
- Berge, B., The Ecology of Building Materials, Architectural Press, 2001.  
- Szokolay, S, Introduction to Architectural Science: The Basis of Sustainable Design, Architectural Press, Amsterdam, Boston, Heidelberg, 
London, New York, Oxford, Paris, San Diego, San Francisco, Singapore, Sydney, Tokyo, 2004.  
 



Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Завршни елаборат се састоји графичких прилога формата 50/70cm и текстуалних прилога (пројектни програм, објашњење 
примењене технологије грађења, технички опис објекта, анализе еколошких карактеристика примењених материјала) А4 формата. 
Садржај графичког дела елабората: 
Урбанистичко решење 1:500 до 1:200. 
Идејни архитектонски пројекат са карактеристичним детаљима одабраног објекта у размерама од 1:100 (или 1:50) до 1:10 
(ситуација, основе, пресеци, изгледи, детаљи, макета). 

Поред папирне верзије елабората, студенти су у обавези да предају и електронску верзију свога рада. 
Критеријуми оцењивања: 
Рад студента се оцењује кроз увид у рад током семестра, колоквијуме, израду графичких прилога-пројекта и усмену одбрану 
елабората. При оцењивању узимају се следећи елементи :  
- Активно учешће у истраживању просторних, обликовних и функционалних могућности, ентузијазам, креативност  
- Постигнути квалитет архитектонско - урбанистичког решења са аспекта функције, обликовања,  усклађеност са прописима и сл.  
- Комплетност елабората, јасна и прецизна презентација пројекта и стеченог знања. 
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 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 
 
МОДУЛМ5.1 – Студио AT 18 ЕСПБ  
 
2.семестар мастер 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       
17       
18       
19       
20       
 
 
 
 
 
Датум 
 
 
 
 
Потпис наставника  
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