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УПУТСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент 
се оспособљава да креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, 
функционалне и структуралне захтеве, и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме. 
Резултат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву 
истраживачку и апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се 
пројекат ослања. Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих 
архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понедељком и четвртком од 16 до 22ч. 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 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. 
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 Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 31. 
августа 2013 године у 12ч. Презентација студија је у среду, 25. септембра 2013 године у 17ч. 
Пријављивање студената је од 25. до 28. септембра. Студенти бирају 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 (обавезно на српском језику): 
 
ЛЕТЕЋИ ЦИРКУС НАД БЕОГРАДОМ 
 
Година студија:  
3. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
18ЕСПБ 
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: 
3. недеља, 7. недеља, 13. недеља 
 
Наставник: 

арх. Миодраг Мирковић, редовни професор 

Сарадници у настави:   
арх. Ивана Ракоњац, асистент 

Број кабинета: 237 

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

Телефон:  011.3218.737                                                                                                                                                                                                                                                                            

Е-mail: i.rakonjac@gmail.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена са 1. године Mастер академских студија и оцене из пројеката М.4 и М.5. Студенти који су се определили за 
усмерење у  2.Семестру могу бирати само пројекте са свог усмерења. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе је успосављање способности аналитичког приступа пројектовању и формирање става студената у 
односу на инкорпорацију у урбано ткиво града, као и изналажење модела за примену у оваквим околностима. 
Заузимање става о интервенцијама у простору и њиховом утицају на едкацију и свест опште популације, путем 
анализе културолошких утицаја и просторних аспеката. 
Од студената се очекује потпуна преданост пројектовању и адекватно познавање урбанистичког пројектовања и 
планирања, као и знање из конструктивних предмета и других вештина неопходних у процесу пројектовања.  
Настава ће се одвијати у активном контакту студената и наставника.  
 
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. 

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   Креноативј 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; 
OK5.2   Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
OK5.3   Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају у 
обзир социјалне факторе. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK6.1 Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву. 
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 

Студент ће имати разумевање о: 
OK7.1 Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак; 
OK7.2 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; 
OK7.3 Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка. 
ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег 
комфора и заштићености.  

Студент ће имати знање о: 
OK9.1 Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
OK9.2 Системима за постизање комфора околине у према  принципима одрживог развоја; 
OK9.3 Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката ( водовод и канализација, електро инсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 
 

Пројектни задатак: 

Тема „Летећи циркус над Београдом“ подразумева испитивање феномена генерисања јавног живота града и 
препознавање обележја савремених токова културе, као и формулисање процеса истовременог стварања објекта 
спектакла и коришћења отвореног јавног простора. 
Током рада на пројекту студенти се баве истраживањем алтернативних видова извођачке (сценске) уметности у 
савременом технолошком тренутку кроз њихове конкретне културолошке, физичке и прсторне потребе.  
Задатак се односи на архитектонско-урбанистичко решење изабраног просторног оквира, кроз трасформацију 
урбаног простора са акцентом на истраживиње форме објекта и шесте фасаде, са претпоставком да ће у 
будућности наука наћи решење за савладавање Земљине теже и да ће архитектонски објекти моћи да лебде. 
Програмски оквир је универзална дворана за извођење савремених позоришних представа, перформанса и 
инсталација.  
Циљ задатка представља стварање архитектонског предлога за нове просторе и садржаје извођачког карактера уз  
реконтекстуализацију и освежавање јавних простора у граду. Студенти кроз формирање пројектног задатка и 



детаљну анализу потреба и захтева, који се постављају пред савременог пројектанта, долазе до решења која су 
иновативна и теже новим вредностима у пројектовању. 
 
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 Упознавање Прелиминарни концепт 

02 Прелиминарни концепт Прелиминарни концепт 
03 Програмска клаузура Разрада концепта 

04 Разрада концепта Идејно решење 

05 Идејно решење Идејно решење 

06 Финализација Финализација 

07 Колоквијум: Измене концепта 
08 Разрада пројекта Разрада пројекта 

09 Разрада пројекта Разрада пројекта 

10 Разрада пројекта Разрада пројекта 

11 Разрада пројекта Разрада пројекта 

12 Разрада пројекта Разрада пројекта 

13  Колоквијум: Презентација 

14 Финализација Финализација 

 

Обавезна литература:  
Библиотека Архитектонског факултета. 
Препоручена литература: 
Библиотека Архитектонског факултета. 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Формат ће бити одређен током рада на пројекту у зависности од обухвата интервенције. 
Графички прилози ће на завршном испиту бити предати у штампаној форми са свим потребним прилозима који 
дефинишу пројекат, као и сви потребни прилози о којима ће бити детаљније речи у току семестра. Размере у којима 
ће бити анализиран пројекат су 1:1000 и 1.500 за урбанистичке прилоге и од 1:200 до 1:10 за идејни део пројекта 
(основе, пресеци, изгледи, детаљи...). 
 
Критеријуми оцењивања: 

Финална оцена ће се формирати на основу следећих критеријума:  
карактеристике студентског рада током семестра: редовно похађање наставе, редован рад на задатим темама, 
активност на вежбама, показани напредак, квалитет рада код куће.  
карактеристике одговора на задатак – решења студената: комплетност задатка, квалитет финалног резултата. 
 
 
Оцењивање: 
Од укупно 100 поена, колико студент може максимално стећи на овом предмету, у току семестра могуће је сакупити максимално 
40 поена  и максимално 60 поена на завршном испиту. 



Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

АКТИВНОСТ ТОКОМ СЕМЕСТРА 10 КОНЦЕПТ  15 
КОЛОКВИЈУМ 1  15 ИНТЕРПРЕТАЦИЈА  15 

РАЗРАДА  20 КОЛОКВИЈУМ 2  15 
ПРЕЗЕНТАЦИЈА  10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


