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интегрисане академске студије архитектуре

Тема задатка Re-master.ing. представља асоцијацију на процес оживљавања, 
побољшавања,репрограмирања, реконфигурације, осавремењавања и превођења у нове 
технологије старих записа и њихово трајно чување. Просторна и програмска артикулација 
теме треба да понуди одговоре на питања која се тичу: контакта и корелације између 
природног и изграђеног (река-тврђава;град);  наслеђеног и завештаног као и између 
традиционалног и модерног (кроз примену савремене технологије и архитектонског израза) 
Кључне речи задатка: градиво, градација и надградња фокусирају пажњу кандидата на 
поступност и суптилност у разумевању архитектуре, на исходишта и на континуитет у 
пројектантском и градитељском  процесу.

Re-master.ing. 

Милан Вујовић, редовни професор

0

0

4

10

milan-vujovic@mts.rs

Група аутора, Историја Београда. Стари, средњи и нови век, уредник Васа Чубриловић, 
Београд 1974. 
Јованка Калић-Мијушковић, Београд у средњем веку, Београд, 1967. 
М. Илић-Агапова, Илустрована историја Београда, Београд 1933. 
Бранко Вујовић - Београд у прослости и садасњости, Београд, 1994 
Владимир Велмар- Јанковић - Поглед с Калмегдана. Оглед о београдском цовеку, Београд, 
1991 
Јован Пејцић - Култура и памцење. Београд у историји и литератури, Београд, 1998 
Милорад Павић - Кратка историја Београда, Београд, 1998
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др Владан Ђокић, редовни професор 
др Будимир Судимац, доцент

Просторни оквир задатка налази се у контактној зона Калемегданске тврђаве са ушћем Саве 
и Дунава. Ова зона, која је у задатку дефинисана као “Београдско подграђе”, простире се на 
потезу од Бранковог моста, преко простора испод Косанчићевог венца, Савског 
пристаништа, дуж Бетон хале, до Куле Небојше и даље поред Пристанишне капије и СЦ 
Милан Гале Мушкатировић до окретнице трамваја, ЗОО врта и комплекса Беко. Зону 
потенцијалне интервенције карактерише веома изражена контекстуална слојевитост. Од 
историјског наслеђа, преко сложене морфологије изграђеног, до тополошких 
карактеристика Београдког гребена, посматрано подручје се истиче градитељском 
хетерогеношћу и визуелном дисперзијом. Задатак који стоји пред кандидатима јесте да 
истраже, кроз рад на Тези мастер пројекта, све историјске, архитектонске, географско- 
морфолошке, типолошке и метафизичке особине посматраног простора, да предложе ниво, 
интензитет и меру интервенције и ураде архитектонско- урбанистички Мастер пројекат. 
Очекује се да одговор на сложена и, наизглед, тешка питања буде једноставан, јасан, 
директан и у духу модерног времена. Средствима савременог архитектонског израза, 
потребно је постићи препознатљивост и читљивост пројекта и довести га до нивоа који је 
комуникативан и јасан, како у локалним тако и у интернационалним круговима познавалаца 
језика архитектуре.



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.

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.
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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.

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
предиспитне обавезе завршни испит40

10практична настава

колоквијум 30

60

елаборат

усмена одбрана

50
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