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Назив предмета:  

МОДУЛ 9– Мастер пројекат  
М9. 1. Теза мастер пројекта  
М9. 2. Архитектонско-урбанистички или урбанистички пројекат  

Година студија:  

4. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 

Број кредита: 

10 ЕСПБ + 20 ЕСПБ = 30 ЕСПБ 

Термини одржавања консултација: 

једном или два пута недељно од 2 до 4 сата са ментором 
једном или два пута недељно од 1 до 2 сата са члановима менторске комисије 

Термин јавне усмене одбране мастер пројекта: 

09. – 11. јула 2008.  

Термини одбране тезе мастер пројекта: 

накнадно 

 
 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта:  

 

Савски амфитеатар –  традиција protivure~nosti 

Наставник:                                  доц.арх. Ivan Ra{kovi} 

Број кабинета: 249 

Време за консултације са студeнтима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата) 

накнадно  

Телефон:   011  32 18 749,         e-mail: agm-am@EUnet.yu 

 

2. члан менторске комисије:   доц. Dr Aleksandra Stupar 

Број кабинета: 305a 

Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 1 до 2 сата) 

накнадно 

3. члан менторске комисије:   prof. Др Miodrag Nestorovi}  

Број кабинета:348a 

Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 1 до 2 сата)  

накнадно 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

портфолио – по једна А3 страница за сваки од пројеката урађених током мастер студија sa naznakom dobijene 

ocene као и изван школског програма (конкурси, радионице, и сл.) 

изјава о мотивацији – разлозима избора овог задатка, једна А3 страница, по потреби разговор са кандидатом 
просечна оцена на основним студијама и досадашњим модулима дипломских студија 
 

 

Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 

Циљ задатка је активација интердисциплинарних знања и компетенција стечених током студија архитектуре и 
усмеравање ка истраживању будућег градског простора.  

Cиљ наставе је, tako|e, усмерен на преиспитивање схватања архитектуре, као дела укупне  културне сфере 

друштва, имајући у виду да је реч о проблему споразумевања мећу различитим друштвеним улогама оличеним у 
појединцима или групама које, на било који начин, имају утицај на процес стварања организованог простора.  
 
Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева антиципацију епохе која 
настаје, као и схватање да она неизбежно садржи елементе прошлог и будућег. 
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Tематски и просторни оквир мастер пројекта: 

Tematski okvir rada obuhvata fenomen tradicije u ulozi konstitutivnog elementa naj{ireg 

kulturolo{kog konteksta odre}ene sredine. Пopularno shvatawe doti~nog pojma kao * slike * 
pro{lih doga|aja, unapre|uje se sve{}u da ona , zapravo, predstavqa deo * `ive * 

svakodnevice u svakom segmentu aktivnosti pojedinca, grupe i celokupnog dru{tva.  

Ona se ovde shvata kao * ... kontinuitet odre|ene obi~ajnosti .. * koji, kao dru{tvena 

situacija, defini{e odre|enu sredinu i wen `ivot u dimenziji vremena. Te`i{te tematskog 

zadatka se formira oko * `ivih * tradicija koje su deo dana{weg, savremenog trenutka u 

na{em dru{tvu. Razli~ite vremenske dimenzije nastanka i artikulcije pojedinih tradicija 

koje trenutno `ive paralelne `ivote, stvaraju mogu}nost za spoznaju dijahrone slike 

kulture odre|ene sredine.  

 
Просторни оквир задатка лоциран је на територији Савског амфитеатра – десне обале Саве, у централној зони  
Београда. Простор који данас, највећим делом, заузимају садржаји чије је присуство превазиђено и депласирано, 

представља најатрактивније грађевинско тло у центру, чије осмишљавање непосредно предстоји.  
Тематско опредељење, као и избор материјала за излагање на прошлогодишњем венецијанском Бијеналу, 
потврђују висок степен актуелности тематског и просторног оквира који ће бити обрађиван у овом студију. 
 
Неке од  уочених традиција на обрађиваном делу београдског простора су :  
 

1. традиција модернизма ( Београд са леве сране реке Саве ) 
2. традиција спонтано насталог градског језгра ( Београд са десне стране реке Саве ) 
3. традиција топографске, политичке и симболичне границе култура, цивилизација, конфесија, држава.... ( 

река Сава ) 
4. традиција ривалитета маргинализованих група ( сукоби омладинских банди у Новобеоградским блоковима 

и квартовима Старог Београда ) 
5. традиција сајмишта / стратишта ( Старо сајмиште; лева обала реке Саве – излагалиште / стратиште, Ново 

сајмиште; десна обала реке Саве – излагалиште / завитлавалиште ) 
6. традиција опстанка маргинализованих група ( картон – насеља са обе стране реке Саве која поглавито 

насељава Ромска популација, развијена, неуништива традиција уличне проституције на локацијама 
Централне железничке и аутобуске станице као и у близини зграде Економског факултета те традиција 
уличне, нелегалне коцке и продаје робе широке потрошње по импровизованим тезгама ) 

7. традиција места ратног сукоба ( Београд као ` кућа светог рата ` - турски назив за Београд из времена 
њихове експанзије на запад, Аустро – Турски ратови као и сви остали закључно са агресијом из 1999. ) 

8. традиција сплавова и лудог ноћног провода...( Карађорђева улица као место одржавања првог бала 
европског типа у посттурској Србији као и сценски оквир за новоталасне `  журке ` осамдесетих – клуб 
`Рипс`... ) 

9. традиција бомбардованог места ( Београд је бомбардован у сваком сукобу који је око њега и у њему вођен 
од настанка ватреног оружја до данас – Аустро – Турски ратови, чувено бомбардовање града из сопствене 
тврђаве због инцидента на Чукур чесми из 1867, 1. Светски рат, 2. Светски рат, 1999... ) 

10. традиција мултикултуралности, мултиетничности, мултиконфесионалности ... 
 
 

Најзад, све претходно побројано ne predstavqa kona~an spisak, ve} говори и о TRADICIJI opstanka 

противуречности u okvirima дотичног простора...задатак полазника студија је да УОЧЕ НЕКУ ЖИВУ, STARU ILI 

NOVU ТРАДИЦИЈУ  КОЈА  POSTOJI НА ПРЕДМЕТНОМ ПРОСТОРУ И ДА НА ЊУ ДАЈУ ЈЕДАН МОГУЋИ 

ПРОСТОРНИ ОДГОВОР... 
 
То овај задатак чини реалним и инструктивним за нову генерацију градитеља. 
 
Метод рада на мастер пројекту:  

 

Начин рада на мастер пројекту, у овом студију, биће организован кроз неколико faza. Karakter metodolo{kog 
procesa odlikova}e heuristi~ka komponenta interaktivnog tragawa za rezultatima gde se 

spoznaja kumulativno razvija u stalnom kretawu izme|u studenata i nastavnika.  Upotrebqeni 

instrumentarij u procesu nastave ima}e te`i{te na fenomenima MODELA i SIMULACIJE. 

 

Тежиште је оријентисано на истраживање путем пројектовања. 

 
Први корак је аналитичка фаза која подразумева упознавање кандидата са контекстом кроз анализу различитих 
аспекета егзистенције задатог простора, затим историјске грађе и планске документације, као и релевантних 
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теоријских извора.  
Резултат аналитичке фазе представља појмовна основа пројекта, вербална и визуелна, која подразумева начелну 
аргументацију и разложно усмеравање будућих активности, на основу којих кандидат, уз консултације са ментором 
и члановима менторске комисије, одређује методолошки оквир тезе.  
Теза мастер пројекта односи се на шири социо-културолошки контекст, као и поједине специфичне аспекте 
пројектовања, на основу којих се успоставља просторни став и пројектни програм, у оквиру пројектног задатка.  
Резултат је пројектни задатак који садржи одређујуће елементе релевантне за одабрану просторну и смисаону 
целину (концептуалне скице и композиционе моделе који се упоређују, урбанистичке параметре, очекиване 
садржаје, тражене површине, технолошке захтеве и др.), као и дефиницију очекивања и ефеката које кандидат 

сматра битним  у циљном одређењу свог пројекта. 
 
У другом делу кандидат, на основу постављеног и прихваћеног пројектног задатка, израђује архитектонско-
урбанистички пројекат. Током израде пројекта, од кандидата се очекује преиспитивање и унапређивање 
постављеног програма, сходно начелном, итеративном методу рада у студију.  
У том смислу, рад ће се одвијати кроз интерактивну релацију свих учесника (студената и наставника), усмерену на 
стално преиспитивање значења визуелних и вербалних појмова који битно одређују даља усмеравања активности. 
Резултат обе фазе рада треба да буде графички, визуелни и вербални приказ ефеката предходно дефинисане 
интервенције, у форми идејног решења са елементима идејног пројекта одабране просторне и смисаоне целине, 
уз могућност прилагођавања специфичностима приступа кандидата. 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Дипломирани студенти академских студија треба да, на првом месту, разумеју професију и улогу архитекте у 
ширем социо-културолошком контексту, 
Истовремено, треба да буду у стању да примене знање у циљу решавања сложених проблема струке у 

новонасталом или непознатом окружењу у ширим и мултидисциплинарним областима, да владају техникама  
припреме пројектних задатака и реализација задатих програма, као и да  на јасан и недвосмислен начин пренесу 
своје мишљење, резултате рада и начин закључивања, како стручној, тако и широј јавности.   
 

 

Препоручена литература: 

- Марко Поповић - БЕОГРАДСКА ТВРЂАВА – ( Bgd., Arheolo{ki institute u Bgd - u, posebna izdawa, 

kwiga 18. 1982. ) 

- САВСКИ АМФИТЕАТАР И ПРОСТОРИ УЗ ОБАЛЕ САВЕ – студија могућности трансформације простора у ново 

градско средиште, (Београд, САНУ, 1993.) 

- З. Лазовић, ИСТОРИЈСКЕ ОДРЕДНИЦЕ БЕОГРАДА И САВСКОГ АМФИТЕАТРА, (Никшић, Јасен, 2003.),  

- Rethinking Architecture, ed.N. Leach ( London, New York, Routledge, 1997. ) 
       -        Slow Space, ed. M. Bell and S.Tsung Leong ( New York, Monacelli Press, Inc. 1998. ) 

- Teri Inglton, Iluzije postmodernizma, ( Novi Sad, Svetovi, 1997. ) 

- Vladimir Cvetkovi}: Voqa za novo, O genealogiji modernosti, Bgd., 1995. 
        -        Bernard Tschumi , Architecture and Disjunction, ( Cambridge, Massachusetts, London, England, MIT Press, 1998. ) 
         -         Mi{ko [uvakovi}, Postmoderna (73 pojma), ( Beograd, Narodna kwiga.Alfa ) str.78.-79. 

-  Rossalind Kraus, * Death of a Hermeneutic Phantom:  Materialisation of the Sign in the Work of Peter Eisenman *, The Anxiety 
of Interdisciplinarity,de-,dis-,ex-. ed. Alex Coles and Alexia Defert ( London, BACKless Books and Black Dog Publising, 1998. ) 

-        Louis Martin, * Interdisciplinary Transpositions: Bernard Tschumi*s Architectural Theory *, The Anxiety of Interdisciplinarity,de- 
        ,dis-,ex-. ed. Alex Coles and Alexia Defert ( London, BACKless Books and Black Dog Publising, 1998. ) 

         -         R. Radovi}. I posle postmoderne ostaje arhitektura.-POQA, Jun-Jul *82.  

-        Ђ. Vatimo. Kraj moderne, kraj projekta-POQA, Dec. *91. 0032-3578.str.451. 

-         P. Portogezi. Kraj zabrana.-POQA, Jun-Jul *82. str. 271.-273. 

-        Ж. Bodrijar. Moda ili ~arolija koda-POQA, Dec. *91. 0032-3578. 

-         X. Benington Racionalnost relativiteta postmoderne-POQA, Dec. *91. 0032-3578. 

-   Manfredo Tafuri, The Sphere and the Labyrint, ( Cambridge, Massachusetts, London, England, The MIT Press, 1995. ) 
-   Нан Елин, Постмодерни урбанизам, ( Београд, Орион, 2002. ) 

-   Искуства прошлости, уредник Др Милош Перовић ( Београд, Завод за планирање града Београда, 1985. ) 

- - Чарлс Џенкс, Нова парадигма у архитектури, ( Београд, Орион Арт, 2007. ) 

 

- као и други наслови у зависности од опредељења и смера истраживања. 

 



 4 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из посебних 
области): 
 
Теза  

Композитни материјал, који по обиму износи око 7500 до 8000 речи (два ауторска табака, или тридесет две стране 
текста), додатне илустрације и графичке прилоге, треба да садржи: 
-образложење теме архитектонко-урбанистичког пројекта  
-осврт на постојећи историјски, затечени и плански аспект ширег, социо-културолошког контекста  
-циљеве и резултате аналитичке фазе, као и дефиницију појмовне основе тезе 
-формулацију тезе и концепта архитектонко-урбанистичког пројекта 
-концептуалне скице и композиционе моделе, односно компаративну анализу варијантних решења - 
истраживање путем пројектовања 
-просторни став и пројектни програм, у оквиру  детаљне дефиниције пројектног задатка 
 
Испит се састоји од презентације тезе мастер пројекта (нпр. Power Point), као и усмене одбране, током које 
чланови комисије постављају питања на која је кандидат треба да одговори концизно  и аргументовано. 
 
Мастер пројекат  
Идејно решење одабраног просторног и тематског оквира са елементима идејног пројекта, треба да садржи: 
-ширу ситуацију (1:5000) 
-ситуацију зоне интервенције (1:1000) 
-приказ битних елемената контекстуалне интеркције (1:500) 
-идејно решење просторне целине (1:200) 
-карактеристичне архитектонске детаље који објашњавају аспекте конструкције и материјализације 
-макете шире и уже зоне интервенције у погодним размерама, као и  
-виртуелну презентацију пројекта 
 
Уз наведени материјал, кандидат прилаже измењен и допуњен текст предходно урађеног материјала -тезе, у 
складу са резултатима свог пројектантског истраживања. 

  
Испит се састоји од презентације и усмене одбране, током које чланови комисије постављају питања на која је 
кандидат треба да одговори концизно  и аргументовано. На одбрани је предвиђено учешће још једног, екстерног 
члана менторске комисије, који ће бити накнадно одређен. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Укупна оцена студента на мастер пројекту је једна тридесетина збира оцене М9.1. - тезе мастер пројекта, која се 
множи са 10 ЕСПБ и оцене М9.2. - архитектонско-урбанистичког пројекта, која се множи са 20 ЕСПБ. За 
пролазну оцену из сваког појединачног курса студент мора да прикупи најмање 55 поена. Уколико на једном од 
курсева има мање од 55 поена студент на може да добије укупну позитивну оцену и мора да понови целокупан 
програм у следећем семестру. 
 

М9.1. Теза мастер пројекта поена 
 

М9.2. Архитектонско-урбанистичко 
идејно решење са елементима 
идејног пројекта 

поена 

активности у току семестра 
 

0 - 40 
 
 

активности у току семестра 0 - 40 
 
 

елаборат 
 

0 - 50 
 

елаборат 0 - 50 
 

усмена одбрана 
 

0 - 10  усмена одбрана  0 - 10  

укупно 
 

100  (највише) укупно 100  (највише) 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


