
 
МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област мултифункционалних и флексибилних 
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: средом и петком 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. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
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 понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
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 и модула М5. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*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 Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
29. јануар 2008. у 10 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
01. новембар 2007. у 16 сати 
19. децембар 2007. у 16 сати 
 
 
 
 
Назив пројектног задатка: 

ТЕМА:               ИНФО – ПАРК  /  ТРАНСФЕР ИДЕЈА 
ЛОКАЦИЈА:      СТАРО САЈМИШТЕ 
 

Наставник: 

ПРОФЕСОР ПО ПОЗИВУ – МУСТАФА МУСИЋ, д.и.а.               

Сарадник у настави:   
СТРУЧНИ САРАДНИК ПО ПОЗИВУ – ЕЛА НЕШИЋ, д.и.а. 

Број кабинета:  240 / 249  

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): четвртак 12-14 часова 

Телефон:  011/3218740     011/3218749            Е-маил:  mustafamusic@hotmail.com         elanesic@yahoo.com 

 

Назив семинара 1:                 Инфо доба и савремена култура 

Руководилац семинара 1:     Проф. по позиву, Мустафа Мусић 

 

Назив семинара 2:                 Архитектура и производња савремене уметности 

Руководилац семинара 2:    Проф. Зоран Лазовић, д.и.а. 

 

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 наставе јесте креирање изразите архитектонске структуре, на бази анализе и сажимања 

информација из различитих релевантних области (историја, уметност, филозофија, филм...).  
Кандидати ће задатак урбанистичко-архитектонског обликовања обрађивати у складу са изнесеним 

назнакама и разматрањима, а такође ће обрађивати и конструктивни, материјализацијски, 
ентеријерски аспект проблема. 
Овакав приступ има за циљ да кандидата усмери на свеобухватно истраживање проблема којим се 

бави, као и да иницира експеримент и стварање архитектонског резултата, који проширује границе 
искуства. 
 
 
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:               ИНФО – ПАРК  /  ТРАНСФЕР ИДЕЈА 
ЛОКАЦИЈА:      СТАРО САЈМИШТЕ 
 
Простор Старог сајмишта своједобно је одабран као врста полигона на коме објекти павиљона треба 

да информишу, али и импресионирају посетиоца информацијама, које поједина нација одабира и 
презентује посетиоцу. Ова полазна особина представља добар и интригантан заметак нових 
архитектонских структура, мишљених за ово и будуће време. 
Значај информације био је уочен и у прошлости, па и оној далекој, а њен значај „експлодира“ у 

нашем времену, а нарочито оном које долази. Информатичка ера, коју већ сада живимо, у будућем 
времену свакако ће хипертрофирати, мењајући своје стратегије, на начин што ће ствари сводити на 
прецизан одабир битних и сугестивно саопштених информација. 
Не постоји нити један разлог, да овај простор у ближој или даљој будућности не задобије особине 

изузетног инфоцентра, доступног не само грађанима овог града. У оквиру овог инфо-парка, могу се 
развити или назначити могући садржаји у оквиру појединачних објеката павиљона, њихових значајних 
доградњи или обједињавајућих структура. 
Постојећи павиљони - архитектонско-пластички искази јесу надахнута и изразита саопштења идеја 

свога времена и говоре о тежњама представљених нација и као такви имају својства статемента, 
прогласа, манифеста... 
Ово представља изузетно полазиште за креирање потпуно нових просторних структура, али са ипак 

нечим заједничким у односу на затечено. То заједничко јесте архитектура у функцији трансферисања 
порука. 
Кроз сваку презентацију, односно репрезентацију, примичемо се феномену пропаганде – сугестивног 

и језгровитог саопштавања одређених уметничких, идеолошких и других идеја и порука. 
Садржаји какви су извесно саображени са оваквим местом могу бити мултимедијални центри, 

уметничке галерије, (прилагођене могућностима излагања савремених уметничких дела -просторне 
инсталације најразличитијих врста), али и посебни објекти, који се могу „закачити“ за „нуклеус“ неког од 
павиљона и кроз трансформацију и доградњу бити преображени у музеје, радионице најразличитијих 
врста, какви су музеј архитектуре, музеј фотографије, музеј филма, музеј музике, коначно и музеј који 
чува и обрађује значајне уметничке појаве наше средине, попут музеја Авангарди – музеј Медиале, 
музеј Зенитизма, музеј ГАМП-а... 
На терену затичемо архитектонске објекте јасне физиономије, који су били емитери порука на начин 

саображен времену у коме су настали. Иако такви (ригидни и окамењени), они свакако могу бити 
изванредно полазиште за креирање архитектонских структура примерених овом и будућем времену, са 
својствима вибрантних, живих, динамичних структура, које у информатичкој ери, на примерен начин 
добијају слична својства, али наоружани новим информатичким принципима и новим технологијама. 
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Иако је ова локација давних дана препозната као подесан простор за овакав садржај, она је то данас 

и много више, јер представља чвориште и везу старог градског ткива са модерним градским 
структурама Новог Београда. 
Назначена мултикултуралност саопштена кроз градњу павиљона различитих нација и култура, 

постаје нарочито драгоцена у овом и будућем времену. 
 
Могући правци у размишљању скупљени су под основну тему, која се може интерпретирати на 

веома различите начине – од могућности да се објекти врате у првотну форму и придруже им се нови 
садржаји, до друге крајње могућности – да се они чак и сруше и на њиховом месту реализује потпуно 
нова структура, са јасним ставом у односу на затечено, при чему је најизвеснија солуција одабир 
одговарајућег карактера као нуклеуса нове структуре. Кандидатима је дата могућност да у складу са 
личним виђењем ствари, сензибилитетом и афинитетом, одаберу неку од могућих опција или пак 
понуде неки потпуно нови концепт. 
 
 
 
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. 
 
 
 
 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Обилазак локације Анализа локације   

02 Формирање пројектног 

задатка – теме рада 

Програм садржаја 

локације 

  

03 Анализа концепцијског 

решења 

Диспозиција објеката и 

волумена 

  

04 Архитектонско решење 

изабраног објекта 

Функција и структура 

садржаја 

  

05 Студија обликовног 

концепта 

Анализа 

контекстуалности 

новопројектованих 

објеката 

  

06 Алтернативна решења Опредељење и разрада 

решења 

  

07 1. Колоквијум:  Разрада пројекта   

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 Финализација пројекта Финализација пројекта   

14 2. Колоквијум: Финализација пројекта   
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Обавезна литература: 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 
 
У току рада са кандидатима, биће препоручена литература сваком индивидуално, у складу са 

одабраном ужом темом. 

Препоручена литература: 
Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

У току рада са кандидатима, биће препоручена литература сваком индивидуално, у складу са 

одабраном ужом темом. 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Ситуација (од 1/2000 до 1/500), основе, пресеци, изгледи, просторни модели, макете –1/200 до 1/100, 

детаљи – до 1/25 
 
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 100 поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања                   20 пројекат          50 
колоквијуми  2 x 5         10 усмена одбрана пројекта          10 
семинари 2 x 5          10 писмени елаборат  
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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