
 1 

МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2007/08 

 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 

 

 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних архитектонских објеката и простора. 

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 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат 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 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно од 14 до 22 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 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 у уторак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинарски рад учествују у укупној оцени пројекта са по 5п 
Тему семинарског рада и оцену одређује наставник који води студио у договору са наставником који води семинар. 
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 

Наставник који води студио предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија  испуњену пријаву 
пројектног задатка у четвртак 20.децембра 2007 у 12 сати  
Презентација студија је у понедељак  4. фебруара 2008. године. 
Пријављивање студената је у уторак и среду 5. и 6. фебруара. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу  
Коначни спискови студената објављују се у петак 9. фебруара 2008.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија 20.децембра 2007. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

два пута недељно (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

01. јули 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

27. март 2007. у 16 сати 
22. мај 2007. у 16 сати 
 

 
 
Назив пројектног задатка: 

КУЛТУРА И ГРАД – ОБЈЕКТИ КУЛТУРЕ НА ДЕСНОЈ ОБАЛИ ДУНАВА ( ЗЕМУН – НОВИ БЕОГРАД ) 

Наставник: ПРОФ. ЗОРАН ЛАЗОВИЋ 

Сарадник у настави:  АСИСТ.ПР. ВАЊА ПАНИЋ                                  

Број кабинета: 240 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): ПОНЕДЕЉАК 16-18 часова 

Телефон: 011/ 3218740                                      Е-маил: zoranlazovic@yahoo.co.uk         panicvanja@yahoo.com 

 

Назив семинара 1: АРХИТЕКТУРА У КОНТЕКСТУ  

Руководилац семинара 1: ПРОФ. ЗОРАН ЛАЗОВИЋ           Сарадник на семинару :  АСИСТ.ПР. ВАЊА ПАНИЋ 

 

Назив семинара 2: ИЗБОР ИЗ УКУПНОГ БРОЈА ДАТИХ СЕМИНАРА У ДОГОВОРУ СА НАСТАВНИКОМ 

Руководилац семинара 2: 

  

Посебни критеријуми за пријем студената: 

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 пројектном задаку.  
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Циљеви и приступ настави: 
  
Укратко објаснити основни циљ наставе, релације пројектног задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна 
знања која ће студент стећи радом на пројекту и допринос тих знања укупној компетенцији студента.  
 
Циљ задатка је афирмисати потенцијале локације архитектуром и културним садржајима на атрактивној позицији речног фронта 
Дунава - најважнијег лица града - речне градске панораме. Осим императива да град изађе на реку, идеја представља  
ревитализацију и  реконструкцију дунавског потеза Новог Београда. Проблемска основа задатка налази се у томе како да се на 
једној од најатрактивнијих слободних локација у Београду омогући поставка објеката  културе у зони парка, кеја према 
правилном тумачењу градске ренте, и неспорних културних потреба града.Студенти се овим пројектом оспособљавају за тимски 
и самостални рад у комплексној материји уз примену најсавременијих архитектонских приступа, концепата, принципа и теорија.  
 

Пројектни задатак: 

Објаснити задатак и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата пројектни задатак, као 
и структуру тематских целина које ће се у оквиру задатка изучавати. 
 
Тема овог семестра је пројектовање воденог, речног фронта на потезу Земун-Нови Београд са важним објектима културе који 
недостају престоном граду. Београд као ретко који град у свету садржи просторни потенцијал на својим најважнијим местима 
укључујући обале и ушће двеју европских река. Пракса великих светских градова у реконструкцији, изградњи приобаља, 
друштвено, историјско и модерно схватање развоја градова на води, њен значај и амбијент условио је за једну од атрактивних 
локација коју има Београд. Принцип избора позиција за објекте културе у савременим светским трендовима је стварање нових 
генератора града на ободним позицијама, напуштајући само културно-историјско средиште. Тематске целине током рада у 
студију обухватају исцрпнија сазнања о: реконструкцији, пројектовању објеката спектакла и културе, друштвено-историјским 
утицајима, модерним и авангардним покретима и феноменима у архитектури, савременој музици, позоришту, филму, стрипу и 
осталим уметничким дисциплинама. 

 
Тематске области су по избору - објекти културе: медијатеке, библиотеке, фонотеке, књижаре, културни центри страних земаља 
и комплементарни објекти  угоститељства: ресторани, кафане, хотели, хостели; отворени  објекти спектакла: камерне сцене, 
клубови; објекти музеја: музеј  града, музеј  примењене уметности, музеј филма, музеј архитектуре, авангарде, музике (поп-рок 
сцене). уметничке галерије, приватне колекције, легати... 

 

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. 
 
Рад је предвиђен у групама (3-4 студента) које обрађују сегменте потеза, стварају критички осврт, истражују 
недостајуће садржаје, формирају своју позицију у створеном, садржајном и семантичком атласу локације и  
целокупног потеза, појединачних делова обале понаособ, стварајући ведуту приобаља Дунавског приобаља, уз   
инкорпорацију   савремених  тенденција у архитектури у свету (мултифункција итд...)  

 
Поред предавача гостију из света филма, музике, историје уметности и сл, интерактивне наставе, пројектовања, критике, 
дискусија, дефинишу се обиласци локација и сличних објеката у градским квартовима и апострофира се и евентуално студијско 
путовање са темом обиласка референтних објеката од значаја за рад на пројекту у студију… 

 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Обилазак локације 

Упознавање са референтним 

позицијама 

Анализа локације 

Тема, искуства, пројекције… 

  

02 Концептуално и програмско 

решење 

Програм садржаја и 

Референтне теме 

  

03 Сазревање теме  Диспозиција објеката и волумена   

04 Програмска решења  Функција и структура садржаја   

05 Студија обликовног концепта Анализа контекстуалности 

новопројектованих објеката 

  

06 Алтернативна решења 

концепта 

Опредељење и разрада решења 

склопа 

  

07 1. Колоквијум:  Дискусија –  

тема, програм, концепт 

  

08 Разрада пројекта макете   
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09 Разрада пројекта дебате   

10 Разрада пројекта презентације   

11 Разрада пројекта дискусије   

12 Разрада пројекта Испитивања    

13 Финализација пројекта Дефинисање прилога   

14 2. Колоквијум: Модел, просторна  решења   

 

Обавезна литература:Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи 

обавезну литературу водећи рачуна о стандарду оптерећења студента. 

-Frampton, Kenneth Modern architecture; A Critical History, T&H, London, 1980. 
-S. Gideon, Time, Space and Architecture, Harvard University Press 1967 
-ПЕРОВИЋ, Р. МИЛОШ: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ-АНТОЛОГИЈА ТЕКСТОВА , КЊИГА 2А,   АФ БЕОГРАД 2000. 
-ПЕРОВИЋ, Р. МИЛОШ: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ-АНТОЛОГИЈА ТЕКСТОВА , КЊИГА 2Б,   АФ БЕОГРАД 2002. 
-ПЕРОВИЋ, Р. МИЛОШ: ИСТОРИЈА МОДЕРНЕ АРХИТЕКТУРЕ-АНТОЛОГИЈА ТЕКСТОВА , КЊИГА 3А,   АФ БЕОГРАД 2004. 
-ПЕРОВИЋ, Р. МИЛОШ: АНАТОМИЈА БЕОГРАДА 
-COOKE CATHRINE “RUSSIAN AVANTGARDE“ LONDON, AD ACADEMY EDITION 1995 
-A Reeser and a Schafer, Scratching the Surface from Praxis no 6, Garrity 2004 
-B Kolarević, Architecture in the Digital Age – Design and Manufacturing, Spon Press 2003 
-M. Hansel and A. Menges, Manufacturing Diversity from Morphogenetic Design, AD 2006 
-Лазовић, Зоран,: Историјске одреднице Београда и Савског амфитеатра, Јасен Београд, Лисина Никшиć, 2003. г., пп 0-144., 
-Лазовић, Зоран,: Рапсодија у белом, Београдска Филхармонија-реконструкција, архитекте Горан Војводић и Братислав 
Милојевиćћ,     -ФОРУМ+, бр. 48, Београд 04/2004, пп. 86-95, 
-Стојановић Братислав, Мартиновић Урош: Београд 1945-1975, Урбанизам Архитектура, Техничка Књига, Београд 1978. 
-Анон, (...Милутин Главички): Нови Београд , Нови град, Београд 1961, 
-Klotz H., Krase W. Neue Museumbauten. Goethe institut,1985.  
-А.П. Гозак, Иван Леонидов, монографија, Москва 2002. 
-С.О. Могамедов, Архитектура Совјетского Авангарда, том 1 и 2, Москва 2000, 
-Борис Подрека, монографија, Београд 2006. 

интернет презентације и сајтови архитеката: 

christian de portzamparc, jean nouvel, boris podreca, norman foster+partners, renzo piano, richard rogers+partners, richard 

meyer+partners, OMA architects, Zaha Hadid.... 

Препоручена литература: 

Краćи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

-Гомбрих, Е.Х.,: “Уметност и илузија” Нолит, Београд, 1984. 
-Генет, Герард: “Уметничко дело” (1 и 2), Светови,  Нови Сад, 1996. 
-Арнхајм, Рудолф: “Визуелно мишљење”, Београд, 1985. 
-Арнхеим, Рудолф: “Уметност и визуелно опажање”, Унив. уметности, Београд 1980….. 
-Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 1, Клио, Београд, 2007. 
-Дејвид А. Кук: ИСТОРИЈА ФИЛМА 2, Клио, Београд, 2007. 
-Xералд Абрахам: ОКСФОРДСКА ИСТОРИЈА МУЗИКЕ (1, 2 и3)(1. том 2001); (2. том 2002); (3. том 2004) …. 
-Мишко Шуваковић: Концептуална уметност,Музеј МСУ Војводине, 2007. 
-Bacon, E. Design of cities. London: Thames and Hudson, 1995.  
-Montaner J..Museums for the new century.Barcelona:Editorial Gustavo Gili.1995.   
-Thomson G. The Museum enviroument. London: Thomson Butterworths, 1993.  
часописи и књиге из библиотеке аф које наставник у студију препоручује сваком студенту  индивидуално у контексту  теме и 
феномена којим се студент бави на пројекту… 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Формат се деривира кроз ниво сложености пројекта, разраде и обухвата интервенције….препоручује се стандард који одговара 

ликовном концепту и сензибилитету студента. 

графички прилози се предају  на непровидном медију (мануелно, дигитално обрађени цртежи  и скице нумерисани редоследом 

прилога и размером  цртежа пројекта у распону од 1:1000, 1:500 за урбанистичке, размере 1:200, 1:100 за основе, пресеке и 

фасаде објеката до 1:25, 1:20 за архитектонске детаље куће. број листова је неограничен али са концизним, кокетним и 

афирмативним  прилозима. обавезне су радне студија - макете током семестра као и модел на завршном испиту. 
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Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 

компетенција. 

Рад се вреднује кроз свеобухватну посвећеност студента истрживању теме, лоцирању и решавању свих проблемским аспеката 

задатка, рад у студију, суделовање у дискусијама са  другим студентима, наставницима и гостима, ставови, критика, 

размишљања и креативност. похађање вежбања и динамика рада и обавеза у студију и ван школе… 

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 стеćи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 50 пројекат 20 

колоквијуми 2x5     10 усмена одбрана пројекта 10 

семинари 2x5     10 писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


