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Циљ предмета је да студенту обезбеди фундус специфичних знања везаних за пројектантски 
проблем који се обрађује у студију. Предмет представља студенту сложен однос знања и 
вештина, мишљења и стварања, који је пресудан да би креативне дисциплине оствариле 
активну улогу у савременом животу. Експериментисањем односом теорије и праксе у 
изучавању просторних питања, гради се баланс између практичних и концептуалних учења, 
неопходан да би се идеја реализовала кроз материјал архитектуре и дизајна.

Настава се одвија кроз предавања, интерактивну наставу и јавне презентације студената.

R.Koolhaus ,Fundamentals: 14th International Architecture Exhibition, La Biennale di Venezia 
2014 
Taylor, Mark and Preston, Julieanna eds. INTIMUS: Interior Design Theory Reader. Wiley- 
Academy, 2006 
Leach, Neil e.d. by, Rethinking Architecture, A reader in Cultural Theory, Routledge, London, 1997 
Healy, Patrick. The Model and its Architecture, 010 Publishers, 2008 
Colomina, Beatriz. Domesticity at War, MIT Press, 2007 
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др Милена Кордић

Семинар 2 Студија М01 посвећен је савладавању специфичних теоријских знања и 
истраживачких поступака из области које су у директној вези са темом задатка у Студију 
М01. Садржај предмета  разматра сложене односе тела и простора и питања перцепције 
тела и простора од значаја за разумевање архитектонског простора и дизајна. Приказује се 
широк спектар аспеката у којима се овај однос показује од физичких и ергономских, до 
феноменолошких и егзистенцијалних. Посебна пажња посвећује се питањима односа 
(покрета) тела и простора као и услова перцепције динамичких система.

ТЕЛО И ПЕРЦЕПЦИЈА



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.
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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 УнУтРАшњих ПРоСтоРА. 
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.
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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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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

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.

9

■

■

■

■

■

■

■

■
■



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.
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.

остали исходи
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оцењивање

термински план

1
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9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

10

30 70

20

70активност у току предавања

колоквијуми

писмени испит 

2.10

9.10.

16.10.

23.10.

30.11.

6.11.

13.11.

20.11.

27.11.

4.12.

 11.12.

18.12.

25.12.

29.12.

15.1.

ДЕКОМПОНОВАЊЕ ПРОСТОРА (елементи унутрашње архитектуре)

РАВНИ (под, зид, плафон)

ОТВОРИ (врата, прозори, пролази, лантерне...)

СТУДИЈА СЛУЧАЈА

КРЕТАЊА (степеништа, рампе, ескалатори)

ИНФРАСТРУКТУРА (тоалет, инсталације и опрема)

ОДНОСИ И ВЕЗЕ (дискусија о односима истраживаних елемената)

КОНЦИПИРАЊЕ (о концепту и методама конципирања у пројектовању унутрашњег простора)

ОРГАНИЗАЦИЈА (конструкција, утилитарност, функција ...)

ТЕХНОЛОГИЈА (инсталације и опрема, вик, термотехника и електро инсталације)

МАТЕРИЈАЛИЗАЦИЈА И ОПРЕМА (материјали, конструктивни и декоративни елементи, намештај)

ДЕТАЉ У ЕНТЕРИЈЕРУ (концепт, разрада и примена)

ТЕХНИКЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ (макета, 3д модел, графичка презентација)

ПРОФЕСИОНАЛНИ КОНТЕКСТ (регулатива и легислатива)

ЗАВРШНА ДИСКУСИЈА




