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Опис пројекта у писаној форми на максимално једној А4 страни, који садржи јасну хипотезу 
и сажетак истраживачког рада.
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Предавања, дискусије  и ревизије задатка у писаној форми.
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Ана Никезић

Јелена Пејковић

Милутин Церовић

Процењује се да ће до 2050. године 7 од 10 људи на свету живети у градовима. Како ће 
изгледати живот у тако густо насељеним срединама? Да ли ће основни ресурси, као што су 
животни простор и квалитетна исхрана, бити свима доступни? Пројекат Регионалног центра 
Организације за храну Уједињених нација (FAO) треба да покаже на који начин храна може 
да послужи као покретач активности у јавном градском простору.  
Рад на архитектонском пројекту почињемо анализом ланца који повезује продукцију и 
конзумацију хране, сагледавајући просторне ефекте које проузрокују савремена исхрана и 
начин живота. Истраживаћемо архитектонска решења која у савременом граду подстичу 
сусрет и размену, разматрајући храну као ресурс али и покретач друштвеног живота. 
 
Користећи архитектуру као средство, а храну као призму кроз коју се посматра квалитет 
живота у градовима, студенти ће развити пројекат Регионалног центра FAO и околног 
јавног простора, на локацији пијаце Ђерам. Овај простор, јасно дефинисан изграђеним 
градским ткивом и Булеваром краља Александра, има огроман потенцијал да буде 
оплемељен новим, хибридно конципираним јавним садржајима које инспиришу потреба за 
храном и друштвеном интеракцијом. Циљ практичног рада је развијање решења која са 
једне стране садрже административне и едукативне намене у оквиру Центра FAO, док са 
друге стране смештају организацију која се на глобалном нивоу бави квалитетом исхране у 
жив и пулсирајући јавни простор који покрећу набавка, припрема и конзумирање хране.
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РАзуМЕвАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштву, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.

6

РАзуМЕвАњЕ МЕтодА иСтРАживАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
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;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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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 пројектом;
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 

одлука на животну средину.

8

АдЕквАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и функЦији оБјЕктА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзуМЕвАњЕ одноСА изМЕђу човЕкА и оБјЕкАтА 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:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АдЕквАтно знАњЕ о уРБАниСтичкоМ ПРојЕктовАњу, ПлАниРАњу и вЕштинАМА укључЕниМ у 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.
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знАњЕ о ликовниМ уМЕтноСтиМА кАо утиЦАјниМ зА квАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.
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СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдовољАвАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ 
зАхтЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕквАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодних уМЕтноСти, тЕхнологијА и 
дРуштвЕних нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕквАтно знАњЕ о ПРоизводњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАтиви и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоводи у изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ вЕштинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхтЕви коРиСникА у оквиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕвинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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АКТИВНОСТ ТОКОМ СЕМЕСТРА

КОЛОКВИЈУМ 1 

КОЛОКВИЈУМ 2

ИНТЕРПРЕТАЦИЈА

КОНЦЕПТ

РАЗРАДА

Увод -- Храна и град: Franck, K. A. Food for the City, Food in the City

Основе аналитичког писања 1 -- Структура и хипотеза: Overview of the Academic Essay; Developing a 
Thesis

Основе аналитичког писања 2 -- Коришћење извора: Writing with Sources

Уметност дијаграма: N. Myhrvold, C. Young, and Bilet, M. Modernist Cuisine: The Art and Science of Cooking; 
The Food Atlas

Ограничења каталошког приступа: Pollan, M. In Defense of Food: An Eater's Manifesto

Архитектура и територија 1: Steel, C. Hungry City: How Food Shapes Our Lives – TED

Архитектура и територија 2: Trabalzi, F. Local Food Products, Architecture and Territorial Identity (From 
Horowitz, J. Eating Arch)

Архитектура и територија 3:The Central Role of Food (Slow Food Movement)

Студијско путовање : Обилазак изграђених објеката и посета архитектонским студијима

Објекти и окружење --Шта је одрживa aрхитектура? 1: Foster, N: Architecture and Sustainability

Објекти и окружење --Шта је одрживa aрхитектура? 2 Jarzombek, M: ARUPtocracy and the Myth of a 
Sustainable Future, Heringer, A: Simply Local

 Улога и место архитектуре 1: Papanek, V. Dizajn za stvarni svijet

 Улога и место архитектуре 2: Patrik Schumacher Manifesto (Parametricist Manifesto)

 Улога и место архитектуре 3: Laufen Manifestо

Улога и место архитектуре-- Критичка пракса: Jarzombek, M: Critical or Post-Critical?
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Увод -- Храна и град: Franck, K. A. Food for the City, Food in the City

Основе аналитичког писања 1 -- Структура и хипотеза: Overview of the Academic Essay; Developing a 
Thesis

Основе аналитичког писања 2 -- Коришћење извора: Writing with Sources

Уметност дијаграма: N. Myhrvold, C. Young, and Bilet, M. Modernist Cuisine: The Art and Science of Cooking; 
The Food Atlas

Ограничења каталошког приступа: Pollan, M. In Defense of Food: An Eater's Manifesto

Архитектура и територија 1: Steel, C. Hungry City: How Food Shapes Our Lives – TED

Архитектура и територија 2: Trabalzi, F. Local Food Products, Architecture and Territorial Identity (From 
Horowitz, J. Eating Arch)

Архитектура и територија 3:The Central Role of Food (Slow Food Movement)

Студијско путовање : Обилазак изграђених објеката и посета архитектонским студијима
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Sustainable Future, Heringer, A: Simply Local

 Улога и место архитектуре 1: Papanek, V. Dizajn za stvarni svijet

 Улога и место архитектуре 2: Patrik Schumacher Manifesto (Parametricist Manifesto)

 Улога и место архитектуре 3: Laufen Manifestо

Улога и место архитектуре-- Критичка пракса: Jarzombek, M: Critical or Post-Critical?




