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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: 
Еду-територија_фрагмент изгубљеног пејзажа 
Центар едукације на темељима Музеја револуције  
 
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: 
Према терминском плану из курикулума 
 
Наставник: 

Доц. др Ана Никезић 

Сарадници у настави:   
Наташа Јанковић, докторант 

Број кабинета: 346а 

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

Телефон:                                                                                                         email:  

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. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Преиспитивање просторног и програмског оквира едукације као отвореног извора знања (open source) у контексту савременог 
урбаног пејзажа (темељи Mузеја Револуције). Циљ је двострук. Са једне стране, реч је о редефинисању појма едукација у 
контексту савремених комуникација, а са друге, о испитивању граничних могућности које пружа сложени контекст постмодерног 
урбаног пејзажа (фрагмени напуштених идеологија).   
 
Очекивани резултат:  
Умрежавање програмског оквира едукације и наслеђених вредности места, односно изналажење нових услова едукације, са 
једне, и граничних  вредности контекста са друге стране.  
Кључне теме: 
Потенцијал напуштених простора, постмодерни пејзаж као ментор, едукација као отворени извор знања. 
Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
       Студент ће имати способност да: 

OK1.1  Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 
користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

OK1.2   Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који 
се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

OK1.3   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.  
Студент ће имати знање о: 
OK2.3   Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и критички приступ. 

ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће ће имати знање о: 
OK3.1   Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
OK3.2   Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
OK3.3   Креативној примени примера добре праксе 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.  

Студент ће имати разумевање о: 
OK5.1   Потребама и тежњама корисника објеката; 
OK5.3   Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

Пројектни задатак: 
1_Истраживање програмског и просторног оквира 
2_Формирање оквира за редефинисање односа едукација-пејзаж 
3_Просторна интерпретација претходна два корака кроз идејно решење. 
Метод извођења наставе:  
Настава се одвија у студију, уз континуиране дискусије о темама везаним за пројектни задатак. Комбиновање више различитих 
облика наставе, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни 
пројекти, истраживачки пројекти, презентације, дискусије, есеји и краћи семинарски радови. 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Упознавање Упознавање са просторним оквиром : темељи музеја Револуције 

02 Упознавање са програмским оквиром : отворени извор знања 

03 

Оквир  

простор и програм Успостављање релације простора и програма 

04/1 Програм и простор Сложеност и слојевитост програмског оквира, савремени тренутак, идентитет ... 

04/2 1.колоквијум Презентација концепције односа простора и програма 

05 Формирање оквира за редефинисање задатог односа 

06 Концепција склопа _ елементи програмске и просторне поставке 

07 

 

Концепт 

Концепција склопа _ скице, цртежи, дијаграми, схеме, радни модели 

07/2 2.колоквијум Презентација концепције склопа – радни модел 

08 Корекције концепције склопа 

09 Формирање Архитектонског склопа – организација и артикулација 

10 Урбанистичко-архитектонско решење _ разрада свих елемената склопа  

11 

Разрада  

просторна 

концепција 

Урбанистичко-архитектонско решење _ разрада свих елемената склопа 

11/2 3.колоквијум Урбанистичко-архитектонско решење - Основе и пресеци 

12  

13 

Разрада 

 

14 Верификација свих прилога решења у папирној форми и корекција 

14/2 

Финализација  

Макета Архитектонског решења 

 

 

 

 

 



Обавезна литература:  
Blagojević, Lj. (2007). Novi Beograd – osporeni modernizam. Zavod za udžbenike, Beograd. 
Perović, M. (2008). Iskustva prošlosti. Građevinska knjiga, Beograd. 
Waldheim, Ch. (ed.) (2006). The Landscape Urbanism Reader. New York: Princeton Architectural Press. 
Hertzberger, H. (2008). Space and Learning. Lessons in Architecture. 010 Publisher, Rotterdam. 
 
Препоручена литература: 
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+ reader sastvaljen od korisnih tekstova za potrebe nastave i diskusije 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Предаја графичког елабората који подразумева идејно решење у погодној размери, просторни модел кроз макету у погодној 

размери и презентацију просторне концепције. 
Критеријуми оцењивања: 
- Континуиран рад - активност на вежбама, континуитет у истраживању и изради свих фаза пројекта;  

- Просторна интерпретација истраживања кроз идејно решење: иновативност, доследност у односу на програмску и просторну 

концепцију, речитост и комплексност решења, поштовање логике просторног и функционалног склопа, препознатљивост новог 

идентитета пејсажа; 
- Графичка обрада и квалитет вербалне, графичке презентације елабората. 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


