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знање енглеског језика   

Циљ изборног предмета је упознавање студента са комплексним процесом истраживања 
територије кроз употребу аналитичког пројектантског методолошког апарата; Развијање 
способности за практичну примену стеченог знања кроз синтезу просторних закључака из 
опозитних размера - размере контекста-територије и размере мале архитектонске 
интервенције (архитектонске синтаксе), са посебним тежиштем на успостављање 
програмског заплета, тематизацију и развоја концепта интервенције, а кроз примену алата 
из области архитектонског пројектовања.

истраживање на терену, групни рад, радионица и семинар, предавања

Studio Basel, Belgrade.Formal/Informal. A Study on Urban Transformation, 2012. 
Easterling, Keller. Organisation space : landscapes, highways, and houses in America. London : The MIT Press, 
1999. 
Steenbergen, Clemens. Composing Landscapes: Analysis, Typology and Experiments for Design. Basel: 
Birkhäuser, 2008. 
Varnelis, Kazys. ,,Programming After Program: Archizoom’s No-Stop City,” Praxis, 8, (2010) 
Hilberseimer, Ludwig. Metropolisarchitecture. New York: Columbia University, 2010. 
Longstreth, R. (ed.) Cultural Landscapes. Balancing nature and heritage in preservation practice. University of 
Minesota Press: Minneapolis and London. 2008. 
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проф. Милицa Топаловић (ETH, Zurich)

Изборни предмет је у овом семестру конципиран као део здруженог курикулума за 
семестрални програм на првој години Мастер студија проф. Милице Топаловић на ETH у 
Цириху (катедра Architecture of Therritory, мас. програм Project for Public Landscape—Beograd 
Unbuilt). Тежиште рада током овог семестра ће бити усмерено на архипелаг неизграђених 
територија унутар, и у непосредној близини изграђеног урбаног ткива Београда. 
Посматрани у целини, ове неизграђене територије- пејзажи јавних простора (public 
landscapes) представљају значајан и неопходан просторни потенцијал за град Београд. 
Услед често сукобљених интереса који се одражавају и обликују урбане просторе, идеја о 
јавном пејзажу (public landscapes) може послужити као кључно заједничко место. У светлу 
градског развоја, како формалног, тако и неформалног, курс отвара питање поновног 
промишљања о значају, значењу и облику неизграђеног (unbuilt) у савременом контексту 
града. 
Рад на предмету ће се састојати из три дела: (1) припрема - аналитички део рада, (2) недеља 
за семинар и радионицу- обилазак предметних локација, након чега следи рад у групама. 
Удруженим радом студенти промишљају значај и значење, као и могућности којe носе 
пејзажи јавних простора (public landscapes) као урбани потенцијал за град Београд. 
Конкретно, имајући за основ различита културолошка, али и методолошка полазишта, 
мешовите групе студената ће истраживати потенцијале и изазове даљег развоја 
предложених простора (3) синтеза инфомационе грађе са циљем структуирања просторног 
концепта изабраног просторног оквира-територије и развој концепта интервенције.



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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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

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

20

40 60

20

15

15

20
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Семинар- радионица

колоквијум

анализа

концепт

разрада

елаборат

02. октобар

09. октобар

16. октобар

20.-27.10.2018.

30. октобар

06. новембар

13. новембар

20. новембар

27. новембар

05. децембар

11. децембар

18. децембар

26. децембар

јануар

интро: увод о циљевима и методима, одабир локације

анализа контекста: транспарентност размере

портрет локације

20.10.2018.- 27.10.2018. СЕМИНАР радионица са студентима и предавачима са ETHZ

синтеза резултата и рада са радионице

/ *

заједничка Skype сесија

колоквијум: радни прилози и дискусија 

/ *

гостујуће предавање 

заједничка сесија АФ+ЕТ

/ *

/ *

рецензија пројеката са гостима

* настава ће бити организована као блок настава.




