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Вредност Тесле као аутентичног и раног мислиоца одрживог развоја, није позната широкој јавности, већ малом броју истраживача његовог дела. Тесла је тврдио да има више 
него довољно енергије из природних извора на земљи и да зато, сви требају да имају слободан приступ енергији. Тесла је критички размишљао о трендовима развоја 
савременог света и изнео низ предвиђања о чувању енергетских залиха човечанства, тражењу нових, обновљивих и алтернативних извора енергије, о умеренијем развоју и 
мањој потрошњи, о култури оријентисаној универзалним људским вредностима и истинској просвећености, о променама навика сиромашних становника планете, ради 
равномерног заједничког развоја. „Ми се ковитламо кроз бескрајни свемир невероватном брзином, све око нас се врти, све се креће, свуда је енергија. Мора постојати неки 
начин да приступимо овој енергији директније. Тада, са светлошћу које ћемо добити из околне средине, са енергијом коју ћемо из ње извући, са сваким обликом енергије 
који ћемо добити без напора, из неисцрпних извора, човечанство ће напредовати џиновским корацима. Сама помисао на ове величанствене могућности узноси наш ум, јача 
наше наде и испуњава наша срца врхунским задовољством.” Кључно питање је како Теслину доктрину преточити у основне филозофске аспекте архитектуре и како их 
фокусирати на синергистички приступ истраживању и пројектовању објекта будућности уз развој холистичке стратегијe. Живимо у ери техничких достигнућа која  
омогућавају овладавање силама природе и поништавању времена и простора. Али овај развој, иако доприноси нашој удобност и безбедности егзистенције, не креће се у 
правцу развоја истинске културе и образовања. Важно питање у решавању проблема одрживих система и успостављање урбаних и архитектонских модела је проналажење 
нових извора енергије, развој регенеративне технологије, и животног циклуса интелигенције, развијање система и стратегијa будућег развоја применом перформативне 
архитектуре и архитектуре мрежа. Архитектонско пројектовање није више израз једног  појединца, већ израз колектива, израз платформе, мрежа утицаја и дискурзивни 
форум истраживању нових приступа у решавању технолошке сингуларности као хипотетичке тачке у будућности у којој технолошки развој цивилизације добија све веће 
убрзање у све краћем временском интервалу. Циљ истраживања је да се пронађе адекватни архитектонски модели способни за интерактиван однос природе и корисника 
кроз саморегулацију сопствених система и потреба. Кроз истраживање односа јавног и приватног простора и улоге појединца и колектива у стварању динамичких и 
хибридних заједница студенти просторно и програмски редефинишу архитектонску типологију будућности кроз имплементацију нових технолошких решења. 
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•         Истраживачки део, писана теза мастер пројекта, тежиште има у анализи појмова хибридне технологије као део интерактивне интеграције архитектонске структуре и енергије. 
•         Метод рада на мастер пројекту састоји се од критичког истраживањa, развијања сопствене методологије израде архитектонског пројекта, дефинисање пројектног задатка и његово вредновање  
•         Усмена јавна одбрана мастер пројекта и мастер тезе пред менторском комисијом
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Реализација Теслине доктрине у архитектури има за циљ да омогући свеобухватно 
разумевање везе енергетске ефикасности и одрживости у изграђеној средини. Такво 
размишљање треба да да одговор на футуристичке архитектонске концепте и ефикаснију 
употребу обновљивих извора енергије у њима. Просторни оквир мастер пројекта предвиђа 
холистички поглед на планирање и изградњу, преношењем интердисциплинарних знања и 
компетенција у архитектури са посебним фокусом на енергетску ефикасност и одрживост. 
Пројектовање Теслине експерименталне станице будућности и новог Теслиног торња има за 
циљ да укаже на виртуални приступ новој генерацији архитектонских објеката који су 
дефинисани утицајима технологије. Овакав приступ укључује компромисно разумевање 
веза између недостатка ресурса, енергетске ефикасности, обновљивих извора енергије, 
нових материјала и технологија. Пројектантски приступ треба да обезбеди 
суперинтеграцију основних људских потреба за радом и енергијом посматрајући их као 
метасистемску транзицију ка потпуно новим могућностима архитектуре, друштва и 
технологије. Тематски оквир задатка се односи на испитивање технолошких потенцијала и 
пројектантских захтева Теслине доктрине, третирајући их као део целовитог процеса 
енергетске оптимизације архитектонског објекта.



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. 
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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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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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 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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оцењивање
40

10практична настава

колоквијум 30

60

елаборат - писани рад

усмена одбрана

50
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