
 
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар Mастер академских студија, 2013/14 
 
 
 
УПУТСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област школских објеката и простора.  
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Термински план наставе 
Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 до 21 сата. Настава  
траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. За студио и 
семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада у школи и 16 сати рада код куће).15. недеља 
предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- пројектантска радионица је 
посебан премет који није повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код 
куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне 
недеље. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. Најмање 30п, а 
највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. Начин и критеријуме оцењивања 
утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до 31. августа 
2013 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 24. септембра 2013 године у 14ч. Пријављивање 
студената је oд 24. до 28. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. Студио прима 
највише 16, а најмање 8 студената. Листе са распоредом студената по студијима биће објављене на веб-сајту 
АФ у понедељак 30. септембра.  
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка : 
Основна школа у насељу „Степа Степановић“ у Београду - eнергетски ефикасна градња 
 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија 2013/14 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/14 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
Наставник: 

Доц др Александар Рајчић 

Сарадници у настави:   

 

Број кабинета:  350 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): среда од 12-14 

Телефон:                                                                                                         email: rajcic@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:  8.1. СП.1. – Архитектура,  9.1. СП.2.- Архитектонске конструкције,  
18.1. СП.3.– Урбанизам и 19.1. СП.4.- Синтеза. 
 
Нема других посебних критеријума за рад у студију. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ наставе је припремање студената за рад у реалном окружењу, на реалном пројектном задатку, на локацији која је и 
предвиђена за изградњу школе. 
Студенти ће стећи основна знања потребна за пројектовање и изградњу школских објеката. 
Посебна пажња биће посвећена енергетској ефикасности, као једном од актуелних трендова. У том смислу, студенти ће вршити 
рачунску проверу пројектованог решења са адекватним софтвером. 
 
Oпшти критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
Дипломац ће имати способност да: 

- ОК 1.1. Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним 
контекстима, користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

- ОК 1.2. Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) 
захтеве који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

- ОК 1.3. Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 
објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

 
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.  
Дипломац ће имати знање о: 



- ОК 2.3. Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и критички 
приступ. 

 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Дипломац ће имати знање о: 

- OK 3.1. Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
- ОК 3.2. Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
- ОК 3.3. Креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације. 
 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и простори 
између односе према људским потребама и мери.  
Дипломац ће имати разумевање о: 

- OK 5.1. Потребама и тежњама корисника објеката; 
- ОК 5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
Пројектни задатак: 
На задатој локацији је потребно испројектовати урбанистичко архитектонско решење основне школе, према детаљном пројектом 
задатку инвеститора (град Београд, градска управа, Секретаријат за образовање и дечију заштиту). 
 
Пројектним задатком је измећу осталог тражено да се пројектовано решење може класификовати минимално у енергетски разред 
Б (у складу са актуелном регулативом) 
 
Ово подразумева да рад на пројекту обухвата следеће фазе: 

- Урбанистичко решење 
- Идејно архитектонско решење 
- Усвајање елемената материјализације и провера енергетског разреда 

 
Метод извођења наставе:  
Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, 
есеји, семинарски радови итд. 
 

 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Анализа локације и 
израда пројектног 
задатка  

Обилазак локације. Анализа могућности које омогућује локација, одређивање 
функције, потребних садржаја и површина  

02  Анализа локације и 
израда пројектног 
задатка  

Анализа могућности које омогућује локација, одређивање функције, потребних 
садржаја и површина  

03  Изналажење 
могућих решења  

Израда идејног решења  

04  Изналажење 
могућих решења  

Израда идејног решења  

05  Изналажење 
могућих решења  

Израда идејног решења  

06  Анализа 
предложених 
решења  

Утврђивање оптималности усвојеног архитектонског решења  

07  1. Колоквијум:  Одређивање и анализа параметара разматраних у првих 6 недеља рада  
08  Разрада усвојеног 

решења  
Израда архитектонског пројекта и упознавање са софтвером за проверу енергетских 
перформанси зграде 

09  Разрада усвојеног 
решења  

Израда архитектонског пројекта и упознавање са софтвером за проверу енергетских 
перформанси зграде 



10  Разрада усвојеног 
решења  

Израда архитектонског пројекта и упознавање са софтвером за проверу енергетских 
перформанси зграде 

11  Разрада усвојеног 
решења 

Израда архитектонског пројекта и упознавање са софтвером за проверу енергетских 
перформанси зграде 

12  Израда пројекта за 
одбрану  

Комплетирање пројекта, модела и енергетског елабората 

13  2. Колоквијум:  Вредновање свих студентских радова из групе  
14  Израда пројекта за 

одбрану  
Излагање и одбрана радова  

 

Обавезна литература:  
- Сва литература која третира функцију школских објеката.  
- Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada” i “Pravilnik o uslovima sadrzini i nacinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima 

zgrada”, Sluzbeni glasnik RS, br.61, od 19.8.2011.g. 
- Softver “Knaufterm2”, (A.Rajcic 2011), www.knaufinsulation.rs 

 
Препоручена литература: 

- Mark Dudek, 2007, Schools and Kindergartens, Birkhauser, Basel,Boston, Berlin  
- Georg Albert, 2010, Energieeffiziente Architektur in Deutschland, Wustenrot Stiftung, Zurich  
- Wüstenrot Stiftung. Beiträge von Inge Beckel, Claes Caldenby, Gert Kähler, Roland Kötz, Nikolaus Kohler, Arno Lederer, Hugh 

Pearman, Ariane Wilson, 2004, Schulen in Deutschland, Karl Krämer, Stuttgart  
- Max Dudler, 1999, Schulbau in Berlin-Hohenschonhausen, Karl Krämer, Stuttgart 
- (1999) Evaluation of energy-efficiency improvements to portable classrooms. Florida Solar Energy Center, Report, Online 

Publications,  
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже тако што сваки кандидат јавно образлаже свој рад с тим да у дискусији, осим наставника и сарадника, могу 
учествовати и остали чланови групе.  
 
Идејни пројекат се ради у размери 1:200 – 1:100, на слободно одабраном формату. 

Елементи прорачуна енергетске ефикасности се штампају из софтвера (КнауфТерм2), на А4 формату. 

 

Критеријуми оцењивања: 
Рад студената се вреднује континуално током семестра. Од студената се очекује да редовно похађају све сегменте наставе и 
активно учествују у дискусијама, презентацијама и разради пројеката у студију.  
Основни критеријуми за бодовање:  
- степен ангажовања и напредак у раду  
- самосталност и иновативност  
- склоност ка истраживању и критичком расуђивању 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и који 
се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних 
обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 50 
колоквијуми 15+15 усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


