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и  ројектног адатка одра уме а да тудент амо та но аг еда и и тра и могу но ти 
морфо о ке и рограм ке тран форма ије адате ока ије, форму и е тему кро  
ита а која матра ре е антним у одно у на о та ен темат ки ок ир ројектног адатка, 
који од ти е интегра но ра ми а е кро  ракти ан и теориј ки одго ор на 
ком ек но т ур аног окру е а, а атим тај и тра и а ки ро е  ре еде у а ремен и 
ко ерентан ар итектон ко-ур ани ти ки ројекат. 

ЧЕТИРИ БЛОКА И НАРОДНА БАНКА. Непринципијелне програмске коалиције

до .ар . е ој а отири  

0

0

10

0

photarh.af@gmail.com , bojanajerkovic@gmail.com

реда а а, рад у тудију, и тра и а е кро  ројекат, тудија у аја, ре ента ије

Allen, S. (1999). Points and Lines: diagrams and projects for the city. New York. Princeton 
University Press. 
Fernandez, A. P. (2011). This is Hybrid. a+t architecture publishers 
Koolhaas, R.(1995). Generic city. New York. The Monacelli Press. 
Simmel, G. (1950). The Metropolis and Mental Life. In K. H. Wolf (trans. ed.), The Sociology of 
Georg Simmel. New York. Free Press. 
Baudrilliard, J. Nouvel, J. (2002). The Singular Objects of Architecture. London. Minnesota Press.  
Balmond, C. (2007). Informal. Munich. Prestel. 

. роф.ар . ек андру уја
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м.ар . ојана ерко и , арадник 
м.ар . на у ки , демон тратор

туденти е ити од такнути да у  омо  на та ника и арадника у оје на а и е тине 
које у им отре не да ра умеју, а отом амо та но ро еду е о ит ројектант ки 
о ту ак, од намере-идеје и кон е туа и а ије, до ра раде и фина и а ије.  
етири ока град ког ентра,  уок ирена у и ама его е ом, еоград ком, ема ином 
и ето ара арко и а, ре о ната у као ро торни ок ир који има отен ија  а ра ој 
и енамен ког град ког ентра. емат ки ок ир адатка одре ен је иром ока ијом кро  
третира е одно а град ке труктуре и а ремени  дру т ени  отре а.  рограм ком 
ми у, о ака  ро торни контек т и оког ур анитета и гу тине, одра уме а рограм ку 
и ридно т ар итектон ког ројекта, кро  у ер онира е ра нородни  адр аја 

Циљ пројектног задатка подразумева да студент самостално сагледа и истражи могућности 
морфолошке и програмске трансформације задате локације, формулише тему кроз 
питања која сматра релевантним у односу на постављен тематски оквир пројектног задатка, 
који подстиче интегрално размишљање кроз практичан и теоријски одговор на 
комплексност урбаног окружења, а затим тај истраживачки процес преведе у савремен и 
кохерентан архитектонско-урбанистички пројекат. 

ЧЕТИРИ БЛОКА И НАРОДНА БАНКА. Непринципијелне програмске коалиције

доц.арх. Небојша Фотирић 

0

0

10

0

photarh.af@gmail.com , bojanajerkovic@gmail.com

предавања, рад у студију, истраживање кроз пројекат, студија случаја, презентације

Allen, S. (1999). Points and Lines: diagrams and projects for the city. New York. Princeton 
University Press. 
Fernandez, A. P. (2011). This is Hybrid. a+t architecture publishers 
Koolhaas, R.(1995). Generic city. New York. The Monacelli Press. 
Simmel, G. (1950). The Metropolis and Mental Life. In K. H. Wolf (trans. ed.), The Sociology of 
Georg Simmel. New York. Free Press. 
Baudrilliard, J. Nouvel, J. (2002). The Singular Objects of Architecture. London. Minnesota Press.  
Balmond, C. (2007). Informal. Munich. Prestel. 

в.проф.арх. Александру Вуја
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м.арх. Бојана Јерковић, сарадник 
м.арх. Ана Шулкић, демонстратор

Студенти ће бити подстакнути да уз помоћ наставника и сарадника усвоје знања и вештине 
које су им потребне да разумеју, а потом самостално спроведу целовит пројектантски 
поступак, од намере-идеје и концептуализације, до разраде и финализације.  
Четири блока градског центра,  уоквирена улицама Његошевом, Београдском, Немањином 
и Светозара Марковића, препозната су као просторни оквир који има потенцијал за развој 
вишенаменског градског центра.Тематски оквир задатка одређен је широм локацијом кроз 
третирање односа градске структуре и савремених друштвених потреба. У програмском 
смислу, овакав просторни контекст високог урбанитета и густине, подразумева програмску 
хибридност архитектонског пројекта, кроз суперпонирање разнородних садржаја 



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.

7

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.

9

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.

5

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.

4

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.

3

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.

1

2

исходи



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 испит40 60

10АктивноСт токоМ СЕМЕСтРА

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.

11

колоквијуМ 1

колоквијуМ 1

интЕРПРЕтАЦијА

конЦЕПт

РАзРАдА

ПРЕзЕнтАЦијА

15

15

15

15

20

10

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.

10

оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

09/12.02

- /19.02

23/26.02.

02/05.03.

09/12.03.    

16/19.03.     

23/26.03.

30.03./02.04.

06/09.04. 

- /16.04. 

20/23.04.  

27/30.04. 

04/07.05.   

11/14.05.   

18/21.05.    

од: ред та а е адатка и и тра и а е на ока ији

онтек т и кон е т: рада макете кон е та-контек та

а та ак рада на кон е ту

тудија у аја

а рограму: ред ог и ди ку ија о рограм кој о та и ројекта

а та ак рада на кон е ту

1. о ок ијум: ро ера кон е та

а рада

а рада

а рада

а рада

еде а а ек кур ије. а рада

а рада

2. о ок ијум

ина и а ија

09/12.02

- /19.02

23/26.02.

02/05.03.

09/12.03.    

16/19.03.     

23/26.03.

30.03./02.04.

06/09.04. 

- /16.04. 

20/23.04.  

27/30.04. 

04/07.05.   

11/14.05.   

18/21.05.    

Увод: Представљање задатка и истраживање на локацији

Контекст и концепт: Израда макете концепта-контекста

Наставак рада на концепту

Студија случаја

Ка програму: Предлог и дискусија о програмској поставци пројекта

Наставак рада на концепту

1. Колоквијум: Провера концепта

Разрада

Разрада

Разрада

Разрада

Недеља за екскурзије. Разрада

Разрада

2. Колоквијум

Финализација




