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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): 
 

: : Т Р И П  
Спектакл - секвенца 
 
Година студија:  
3. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
ЕСПБ одеређује се према броју семинара посебно за сваки департман 
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: 
 др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор 

арх. Иван Рашковић, ванредни професор 
Сарадници у настави:   

асс. арх. Драгана Ћирић   

асс. Јелена Ристић Трајковић  
Број кабинета: 240, 249  
Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

Телефон: 011/32 18 740, 011/ 3218749                 
email: draganavt@arh.bg.ac.rs, agm–am@eunet.rs; arch.jelena.ristic@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. 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  
 
Циљеви и приступ настави: 
 

У садашње време, које предност даје знаку над оним што је означено, копији над оригиналом, представи над 
стварношћу, појавности над суштином... истинито, се сматра профаним, а само је илузија света. Тачније, свето се 
увећава у мери у којој истинито узмиче, а илузија појачава, тако да највишем степену илузије одговара највиши 
степен светости.(Фојербах)  

 
Трансценденција_Реинтерпретација_Интеракција_Појавност 
 
Студио има за тему промишљање и реинтерпретацију традиционалних архитектонско-урбанистичких склопова објеката 
спектакла, који у најопштијем смислу, имају улогу презентовања "друштвене моћи, идентитета или капитала, односно људског 
друштвеног живота у јавном пољу чулности". 
У "критичној и неодређеној савремености" у архитектури објеката и простора спектакла, као визуелизованих и опросторених 
идентитета, неопходан је нови приступ пројектовању и програмирању. Концепт објекта мора да одговори на трансформацију 
друштвеног, културолошког, економског и политичког контекста посредством механизама спектакла и спектакуларности. 



 
Имајући у виду да је поље истраживања интердисциплинарано процес рада прати успостављање узрочно-последичних веза 
између друштвених промена, културе, функционално-просторне структуре и "слике" објекта. При томе те "слике" могу бити 
визуелне, аудио-визуелне, експресивне, симулацијске, дигитално-аналогне, бихевиоралне итд. Студенти усвајају вештине 
превођења друштвених феномена  и њихових особености у просторне формације које служе потребама спектакла.  
 
Сценски фрагмент: Простори репрезентације – посредовања културе, уметности, информација и знања – вредности савременог 
информационог друштва. 
 
У односу на дефиницију и појам ‘спектакла’ (као највишег степена искуства чулних слика, представа и извођења – синтезе свих 
уметности, технологија, логистичких структура, комуникација и интерпретација, постављене кроз прецизно дефинисан концепт, 
динамички план и систем, обухватни поглед и репрезентацију) задатак покушава да се фокусира на форме и фрагменте његовог 
извођења у простору савременог града и начине на које просторна и програмска структура централног градског језгра може 
редефинисати овакав сценски облик ‘тоталне синтезе’ 
 
Циљ наставе је изучавање и схватање савремених тенденција  и пројектанских решења објеката и простора спектакла. 
 
Фазе наставе: 

1. Избор типологије склопа и садржаја објекта спектакла. 
2. Студенти индивидуално анализирају изабрану типлогију у контексту средине и испољавања у области изграђеног 

простора.  
3. Студент саставља пројектни програм.  
4. Резултат рада је урбанистичко – архитектонско идејно решење са елементима просторне студије у одговарајућој 

размери. Прилози су: планиметријски цртежи, тродимензионални прикази, макете, дигиталне презентације, видео 
радови. 

 
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: 
Студент индивидуално бира пројектни програм за задату локацију у складу са предходним истраживањем. 
Могуће типологије: 

- објекти културе 
- спортски објекти 
- сајамски објекти 
- корпоративни објекти 
- циркус 
- трг 
- пијаца 
- меморијални комплекс 
- тематски парк 
- шопинг центар 
- саборни храм итд. 

 
Локација: 
Стари стадион БСК  
*могуће је изабрати и другу локацију, у складу са предходним програмским истраживањем 
 
Димензионисање прилагодити захтевима постојећих норматива и критеријумима локације, као и доступности у односу на потребе 
будућих корисника. 
 
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 Разговор/дискусија о 
теми, избор 
типологије 

Анализа изабране типлологије и истраживање контекста, припрема подлога за рад 

02 Концептуална 
поставка и програмско 
решење 

Теме, искуства, садржаји, пројекције, припрема подлога 

03 Сазревање теме. 
Програмска решења  

Програм садржаја и референтне теме, контекст 

04 Алтернативна 
решења концепта  

Диспозиција објеката и волумена у контексту, саобраћајни концепт 

05 Програмска решења. 
Мастер план  

Дискусија – тема, програм, концепт 

06 Програмска решења  Усвајање индивидуалних задатака 

07 1. Колоквијум. 
Пројектни задатак  

Функција и структура садржаја 

08 Избор садржаја и прве 
скице  

Индивидуални рад на програму и садржајима 

09 Студија обликовног 
концепта објеката 

Анализа контекстуалности новопројектованих структура, опредељење и разрада склопа 

10 Разрада пројекта Презентације, радне макете 

11 Разрада пројекта  Радне макете 

12 Разрада пројекта  Дефинисање прилога 

13 2. Колоквијум  Модел, просторна решења 

14 Финализација 
пројекта  

Презентација 

 

Обавезна литература:  
1. Boeri, Koolhaas, Kwinter, Fabricius, Obrist, Tazi. Mutation. Barcelona: ACTAR, 2003. 
2. Gausa M. et al. The metapolis dictionary of advanced Architecture - City, Technology and Society 
3. Debor, G. Društvo spektakla. Beograd, 2003 (1967), http://anarhija-blok45.net1zen.com 
4. Jameson, F. “Is Space political“ in Rethinking Architecture, ed.N. Leach. London, New York: Routledge, 1997.  
5. Jameson F. “The cultural logic of late capitalism” in Rethinking Architecture, ed.N. Leach. London, New York: Routledge, 1997.  
6. Mitchel W. J.: E-TOPIA: “Urban life, Jim - But not as we know it”, MIT Press, Cambridge, MA, London, England, 2000 
7. Norberg Šulc, K. Ka autentičnoj arhitekturi, POLjA, Juni-Juli 1982. br.280.-281.  



8. Petrović, B. i Rašković, I. Tradicija – tranzicija, Beograd: Orion Art, AF, IAUS, 2011. 
9. Radović, R. I posle postmoderne ostaje arhitektura.POLjA, Jun-Jul 1982.  
10. Stupar,A. Grad globalizacije - izazovi, transformacije, simboli . Beograd: Arhitektonski fakultet i  Orionart, 2009 
11. Dženks, Čarls. Jezik postmoderne arhitekture.  Beograd:. Vuk Karadžić, 1985.  
12. Dženks, Čarls. Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Građevinska kwiga, 1985.  
13. Šuvaković, M. Diskurzivna analiza. Beograd: Univerzitet umetnosti, 2006 

 
* Препорука допунске литературе у складу са изабраном темом 
 
Препоручена литература:  

1. Baldwin,  E. et al. ''Culture and Cultural Studies'', Studije kulture i roda-osnovni pojmovi, voditelji kursa: Dr Zoran Milutinović i Dr 
Daša Barthes, Roland. ''Semiology and the Urban'', Rethinking Architecture, ed.N. Leach. London, New York: Routledge, 1997.  

2. Coles, Alex and Alexia Defert. London: BACKless Books and Black Dog Publising, 1998.  
3. Harland,Richard. Superstructuralism. London and New York: Methuen, 1987.  
4. Eco, U. “Function and sign” in Rethinking Architecture, ed. N. Leach. London, New York: Routledge, 1997.  
5. Louis Martin, “Interdisciplinary Transpositions: Bernard Tschumi’s Architectural Theory”, The Anxiety of Interdisciplinarity,de-,dis-

,ex-. Ed. Tschumi,  Bernard, Architecture and Disjunction. Cambridge, Massachusetts, London, England:  MIT Press, 1998. 
6. Šuvaković, Miško.Postmoderna (73 pojma).  Beograd: Narodna knjiga 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
1. анализа задате типологије– елаборат, А4 формат; текст, слике - обим по потреби. 2. пројектни задатак – А4 формат; 3. 

дискусије – колоквијуми на пресечним тачкама – дигиталне презентације по избору  4. завршни рад – урбанистичко – 

архитектонско решење у одговарајућој размери; цртежи, просторни прикази, макете, текстуални прилози, дигитална презентација. 

Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората. Рад у студију је обавезан. 
Критеријуми оцењивања: 

1. Формална и материјална довршеност задатка и приказано стечено знање 
2. Кохерентност пројеката, веза између различитих аспеката рада – између истраживачког дела и пројекта, између 

концепције и архитектонског исказа. 
3. Владање аналитичким и графичким техникама 
4. Континуитет у раду, мотивисаност, истраживачки сензибилитет, критичност, иновативност 

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 

 
 
 


