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мастер академске студије архитектуре
интегрисане академске студије архитектуре

Циљ рада на местер тези  је да подстакне студенте да експериментишу  и да у програмском  
смислу реализују решења која су архитектонски одговор на потребе савременог динамичког 
друштва које се перманентно мења и које је развило другачије схаватање радног и 
стамбеног окружења. Циљ је такође и да истраже технолошка решења, материјале и системе 
који  могу да унапреде савремене архитектонске објекте. То се посебно односи на 
материјале и технологије који до сада нису имали значајнију примену у области архитектуре 
и урбанизма, односно да применом експерименталних метода утврде могућности 
трансфера технологије из других научних области у област архитектонског пројектовања.

ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ САВРЕМЕНИХ НОМАДА

проф. Др Бранислав Жегарац
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zegaracb@gmail.com

Просечна оцена на мастер студијама. Портфолио

Рад у студију. Радионице. Анализе примера, реализованих простора у Београду, књига и интернетских 
извора.

o - Juriaan van Meel, Yuri Martens and Hermen Jan van Ree, Planning Office Spaces: a practical 
guide for managers and designers, 2010. 
o- Juriaan van Meel, The European office: office design and national context, 010 Publishers, 
2000., 
o - Jeremy Myerson, Philip Ross, 2006, Space to work: new office design 
o - Hillier, R. (2001), Balancing workplace and life in the 2020 workplace. A. Vanecko (ed.) 
Futurework 2020. Washington: The Americas Society of Interior Designers. 
o Kronenbur R., 2007.Flexbile, Architecture that Responds to Change, Laurence King Publishing 
Комплетан списак литературе, уључујући и интернет изворе студенти ће добити у студију.
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проф. Др Ева Ваништа Лазаревић 
проф. Др Драгана Васиљевић Томић

Могућност обављања низа делатности, посебно интелектуалног карактера, без непосредне 
повезаности са одређеном територијом омогућава  савременим номадима да своје 
активности реализују, у покрету, без потребе за поседовањем  простора и места као физички 
непроменљивих одредница. 
У светлу нових потреба процес  пројектовања пословних објеката захтева преспитивање,  
које традиционалне приступе  усмерава  у правцу отворености ка трансформацијама, већој 
покретљивости, адаптабилности и интеграцији различитих актавности (одмор, забава, 
становање...), уз примену нових технологија. 
И поред наведених технолошких проналазака који су изменили друштвени оквир, 
пословање и коначно само понашање људи, архитектура је у многим аспектима остала 
конзервативна и резистентна на савремена технолошка достигнућа, нове материјале и 
процесе. Разлози томе леже у чињеници да архитектура релативно споро прихвата нове 
технолошке изазове, као и у конзерватином приступу (у процесу учења, као и у пракси) 
процеса пројектовања архитектонских објеката који материјале и технологије по правилу 
укључује на самом крају пројекта.  
У првом делу мастер тезе студенти истражују (књиге и интернет извори) програме и 
технологије које омогућавају  формирање нових просторних садржаја за потребе 
савремених номада. У другом делу студенти формирају садржај  и програм дипломског и 
завршног рада и просторних капацитетa објеката .



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.

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.
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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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