
садржај предмета

циљ:

тема:

наставник

назив предмета

статус

ЕСПБ

остали часови

предавања

вежбе

др. облици

сам.истр.рад

E-mail контакт

мастер завршни рад – ат

изборни

МАСА: 10

семестар 4

година

основна литература:

часови активне наставе

мастер академске студије архитектуре
интегрисане академске студије архитектуре

бр. каб.

модул архитектонске технологијеусмерење

друга

пожељне 
квалификације за 
пријем студената

координатор СЦ

менторска комисија

Дејан Миљковић, проф.

МАСА АТ24023-01/--
ИАСА 510013АТ-01/--

ИАСА: 12

Циљ овог пројекта је истраживање нових концепција пројектовања, у програмском и 
обликовном смислу, као и могућности примене нових материјала и технологија, као  и 
трансфера технологија из других техничких области, још у фази концепта. То подразумева 
целовит (холистички) приступ архитектонском пројектовању у правцу задовољавања нових 
потреба савременог  друштва и прихватања потребе одрживости у енергетском и 
технолошком контексту. Музеј аутомобила представља садржај који није оптерећен 
сложеним функционалним и економским параметрима и као такав је изузетно погодан за 
реализацију овог програма, односно за испитивање различитих форми, конструкција и 
материјала.

МУЗЕЈ АУТОМОБИЛА – ИЗАЗОВИ НОВИХ МАТЕРИЈАЛА И ТЕХНОЛОГИЈА

проф. Др Бранислав Жегарац

zegaracb@gmail.com

Klooster T.... 2009. Smart Surfaces and their Applications in Architecture and Design, Basel, 
Birkhauser, доступно – код наставника,  
Kronenbur R., 2007.Flexbile, Architecture that Responds to Change, Laurence King Publishing Ltd, 
London, , доступно – код наставника,  
Leydecker S.(ed), 2008. Nano Materials, Basel, Birkhauser edition Detail, доступно – у 
библиотеци 
Moe K. 2008. Integrated Design in Contemporary Architecture, Princeton Architectural Press, New 
York, , доступно – код наставника,  
Комплетан списак литературе, уључујући и интернет изворе студенти ће добити у студију.

проф. Др Ева Ваништа Лазаревић 
проф. Др Драгана Васиљевић Томић



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.

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 испит 100

завршни рад - елаборат

усмена одбрана

80

20




