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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: 
 
У КРАЈУ 
Савремени модели образовања у контексту суседства 
 
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. Небојша Фотирић 

Сарадници у настави:   
асистент Павле Стаменовић 

Број кабинета: 341а 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): по договору 

Телефон:      0113218717                                                                                                   email: photarh.af@gmail.com 

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: 
 
Циљ задатка подразумева да студент самостално сагледа и истражи могућности морфолошке и програмске 
трансформације овог дела Београда, формулише тему кроз питања која сматра релевантним у односу на задатак, 
а затим тај истраживачки процес преведе у савремен и кохерентан архитектонско-урбанистички пројекат. 
 
 
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: 

Приликом израде пројекта, студент се на основу тематског и просторног оквира задатка, одлучује за аспект 
истраживања и поставља програмску структуру пројекта, а тиме јасно и прецизно дефинише тему и пројектни 
задатак, на основу којих ће приступити изради архитектонског пројекта.  
У изради пројекта студенти кроз рад на специфичним задацима везаним за архитектонско- урбанистичко 
пројектовање развијају способност примене закључака истраживања и анализе, разраде претходно успостављеног 
програмског оквира задатка и вештину пројектовања архитектонско-урбанистичких склопова. 
 
Метод извођења наставе:  

Настава (предавања и вежбе) се 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 Увод Представљање задатка и истраживање на локацији 

02 Контекст и концепт Израда макете концепта-контекста 

03 Студија случаја  

04 Провера концепта Презентација  

05 Ка програму Предлог и дискусија о програмској поставци пројекта 

06 Разрада концепта Тема + програм  

07 1. Колоквијум:  

08 Разрада   

09 Разрада  

10 Разрада  

11 Разрада  

12 Разрада  

13 2. Колоквијум:  

14 Финализација  

 



Обавезна литература:  

 
Препоручена литература: 

Aubert, Danielle, Cavar, Lana, Chandani, Natasha, Thanks for the View, mr. Mies: Lafayette park, Detroit, Metropolis 
Books, 2012 
Erić, Zoran, Diferencirana Susedstva Novog Beograda, Beograd, Publikum, 2009 
San Rocco Magazine, No.4, 2012 
Harvey, Sheila, Fieldhouse, Ken, The Cultured Landscape, Routledge, Abingdon 2005  
Fernandez, Aurora Per, Mozas, Javier, Arpa, Javier, This is Hybrid, a+t architecture publishers, 2011  
Windgårdh, Gert, Wærn, Rasmus, Crucial Words: conditions for contemporary architecture, Birkhäser, Basel 2008  
 

Додатна литература биће препоручена студентима појединачно у односу на предмет истраживања и склоности 
студента. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
1. графички прилози  
- шира ситуација ( план маса, ортофото монтажа,...) 
- ситуациони план, партерно решење - план приземља у односу на тло. 
- шири (урбанистицки) пресек  
- архитектонски цртежи - карактеристична основа(е), карактеристични пресеци 
- просторни графички прилог (изометрија, аксониметрија, жичани wireframe модел...) 
- све врсте аналитичких цртеза - схеме, дијаграми,... 
 
2. ликовни прилози  
- концептуални прилози 
- монтажа 
- колаж 
- 3д прилози, рендери, wireframe структурални прилози... 
 
3. макете 
- концепт макета 
- макета целине: тло, склоп... 
- макета фрагмента: нпр. пресек... 
 
Размере прилога и величина формата у складу са појединачним пројектима  
 
Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

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 током семестра 10 концепт 15  
колоквијум 1 15 интерпретација 15 
колоквијум 2 15 разрада 20 
  презентација 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


