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МОДУЛ М5A – Пројекат 1 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
2. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
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 12.јануара 2010 у 17 сати  
Презентација студија је у понедељак  8. фебруара 2010. године. 
Пријављивање студената је у уторак и среду 9. и 10. 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 понедељак 15. фебруара 2010.   
 
*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 12.јануара 2010. у 17 сати) 
 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М5A– Пројекат 1 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 

2. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
 
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): 
 
Оквирно 01. јули 2010. у 10 сати (биће потврђен тачан датум) 
 

 
 
Назив пројектног задатка: 

Aдаптација и надоградња објекта Бетон Хала у Београду 

 
Наставник:   

Доц. Ђорђе Стојановић, дипл. инг. арх., МАrch AA, MSc LSE, ARB 

Сарадник у настави:     

Милутин Церовић, дипл. инг. арх                            

Број кабинета: 238 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће дефисано договорно 

Телефон:   3218738                                                                                       Е-маил: ds@4ofseven.com   

 

Назив семинара 1: биће дефисано након објављивања листе семинара 

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: биће дефисано након објављивања листе семинара 

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.  

0. Мотивисаност 
1. Креативност 
2. Имагинативност 
3. Минимално познавање енглеског језика (због литературе и гостију у настави) 
4. Минимално искуство у дигиталном моделовању (неопходно је само интересовање и основно познавање) 
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Циљеви и приступ настави: 
  

Предложени  приступ се заснива на развијању генеративне логике дизајна и разумевању феноменологије 
материјалности и форме кроз синхронизацију организационих, геометријских, структуралних и енергетских 
принципа обликовања. 
 
Дискурс савремене архитектноске праксе се тренутно формира око идеје о одрживом развоју и очувању животне 
средине. Развој еколошке свести је сада доминантна парадигма у нашој професији. Актуелни грађевински закони 
у развијеним земљама стимулишу редефиницију архитектонске праксе кроз проширење стандардних 
пројектантских  делатности и увођење нових обавеза које се првенствено односе на аспекте енергетске 
ефикасности. Као резултат, имамо стварање нових консултантских професија које преузимају сегменте 
одговорности  и као много пута раније у историјској секвенци развоја, и сада видимо усложњавањe процеса 
пројектовања и градње. Зграде сада постају комплексније и њихово планирање је захтевније,  а  арихтекте имају 
све тежу обавезу да обједине мноштво информација које постају релевантне за обликовање просторне форме.  
 
Изазов пред данашњом архитектонском праксом је усклађиванје организационих, геометријских, структуралних и 
енергетских аспеката  у оквиру једне интегрисане стратегије.  Изоловано гледано, посотјеће знање из области 
грађевинске физике није довољно за формирање адекватнoг енергетског peшења. Претходне иницијативе,  као 
што је идеја о 'пасивној архитектури' из осамдесетих година, остају неафирмисане упараво због неспособности да 
интегришу еколошке принципе у окврире архитктонских резона. Неопходно је ићи даље и тражити решење у 
радикално другачијој организацији простора, у новим геометријама архитектуре и нестандардним конструктивним 
решењима у циљу стварња могућности одрживог развоја. 
 
Пројекти ће бити усмерени ка проналажењу алтернативних модела организације простора у циљу остваривања 
оптималнијег односа између окружења, архитектуре и корисника. У таквом контексту еколошки принципи могу 
постати конститутивна правила у организацији простора, а форма изграђене средине доведена у везу са 
постојећим органским или топографским аналогијама.  
 
Претходни  радови и друге релевантне информације за овај Студио на дипломским академским студијама 

Архитектонског Факултету у Београду се објављују на адреси http://fourof7.blogspot.com/ 
 

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. 

 

Просторни оквир пројекта је постојећи објекат Бетон Хале у Београду који је у једном свом делу већ доживео 
успешну пренамену и реконструкцију. Програмски оквир пројекта се односи на даље развијање потенцијала 
објекта увођењем компатибилних садржаја. Предвиђена је просторна експанзија у виду нове етаже, ондосно новог 
слоја архитектуре који поред повећања употребне површине има за циљ успсотављање адекватанијег однос са 
окружењем, реком са једне и тврђавом са друге стране. 
 
 

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 у студију ће се одвијати кроз четири основне компоненте: 
 
[WS1-3] Радионце, предвиђене као интезивни рад у трајању од седам дана на једноставном пројектном задатку са 
сврхом да опреме студенте са знањем специфичних техника у дизајну-пројектовању. Радионице ће бити 
распоређене током семестра и одвијаће се према одерђеним темама:  
 
[S1-10] Семинари, ће се одржавати сваке друге недеље током семестра, у облику неформалне дискусије на основу 
задате литературе, у трајању од два сата и са сврхом фромиранја теоријске платформе за практичан рад. 
 
[P] Практичног рада на главном пројекту са консултацијама један на један, два пута по пет сати сваке недеље 
током читавог семестра. 
 
[ST] Студијског путовања у трајању од неколико дана и са циљем упознавања са професионалним токова у другим 
срединама, кроз обилзак изграђених објеката и посету архитктонским студијима. 
 
 

http://fourof7.blogspot.com/
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Препоручена литература: 

Опште: 

S. Gideon, Time, Space and Architecture, Harvard University Press  1967 
R. Banham, Theory and Design in the First Machine Age, Architectural Press 1960 

Stan Allen Architecture Technique + Presentation, Routledge 2000 
Phiip Ball, Pattern Formation in Nature, Oxford University Press 1999 

John Holland, Hidden Order, Persusus Books 1995 
 
 
 
 

Дијаграм 

R.E. Somol, The Diagrammatic basis of Contemporary Architecture from Diagram Diaries, Thames and Hudson 1999 
S. Allen, Diagrams Matter from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 

B. van Berkel and C. Bos,  Interactive Instruments in Operation from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 
 
 
 

Медији 

W. J. Mitchell and M. McCullough, Digital Design Media, Reinhold 1991 
B. van Berkel and C. Boss, Move, Goose Press 1999 

Greg Lynn, Calculus in Architecture 
http://www.ted.com/index.php/talks/greg_lynn_on_organic_design.html  

 
 
 

Технике 

A. Rahim, Potential Performative Effects from Contemporary Techniques in Architecture, AD 2002 
Patrik Schumacher, Landscapes in Motion, Birkhauser  2004 

Kostas Therzidas, Algorithmic Architecture, Architectural Press 2006 
Ali Rahim: Catalytic Formations (2006)  

http://sorcerer.design.harvard.edu/gsdlectures/f2006/rahim.mov 

Manuel Delanda: Deleuze and the Use of the Genetic Algorithm in Architecture  
http://www.youtube.com/watch?v=50-d_J0hKz0   

 
III biothing::alisa andrasek:::architecture::design::computation http://www.biothing.org/ III Material Systems Organization 

http://www.materialsystems.org/ III jeneratiff http://www.dritsas.net/doku.php II theverymany http://www.theverymany.net/ III  
o p e n S y s t e m s http://www.opensys-log.com/  III Thomas Wingate – Architecture http://www.wingate.se/  III :: EcoLogicStudio :: 

http://www.ecologicstudio.com/v2/index.php III SJET http://sjet.us/  III tobesch.de http://www.tobesch.de/dokuwiki/doku.php?id=home  III 

EZCT Architecture & Design Research http://www.ezct.net/ III AlgoRhythm Technologies http://www.milgo-
bufkin.com/algorhythms/index.html  III Kokkugia http://www.kokkugia.com/ III Proxy design : fabrication : visualization : software 

http://www.proxyarch.com/  III Axel Kilian http://www.axelkilian.com/  III Aranda\Lasch http://www.arandalasch.com/  III  

4-pli http://www.4-pli.com/about.php III REAS.com / C.E.B. Reas http://reas.com/  III LABDORA -Design Office for Research of 
Architecture http://www.labdora.com/index-proj.html  III Mos http://www.mos-office.net/  III Grasshopper http://grasshopper.rhino3d.com/  

III Rhino Wiki http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/RhinoHome.html III SmartGeometry http://www.smartgeometry.com/   

 
 
 

Тектоника 

J. Raiser and N. Umemoto, Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural Press 2006 
D’Arcy Thompson On Growth and Form, Cambridge University Press 1961 

Greg Lynn, Folds, Bodies and Blobs, Books-by-Architects 
 
 
 

Дизајн и Фабрикација 

A Reeser and a Schafer, Scratching the Surface from Praxis no 6, Garrity 2004 
B Kolarevic, Architecture in the Digital Age – Design and Manufacturing, Spon Press 2003 

M. Hansel and A. Menges, Manufacturing Diversity from Morphogenetic Design, AD 2006 
Skylar Tibbits & Marc Fornes: Partly Surface  

http://seedmagazine.com/designseries/skylar-tibbits_marc-fornes.html  

 

 

 

http://www.ted.com/index.php/talks/greg_lynn_on_organic_design.html
http://sorcerer.design.harvard.edu/gsdlectures/f2006/rahim.mov
http://sorcerer.design.harvard.edu/gsdlectures/f2006/rahim.mov
http://ds13.uforg.net/media/delanda.ram
http://www.youtube.com/watch?v=50-d_J0hKz0
http://www.biothing.org/
http://www.materialsystems.org/
http://www.dritsas.net/doku.php
http://www.theverymany.net/
http://www.opensys-log.com/
http://www.wingate.se/
http://www.ecologicstudio.com/v2/index.php
http://sjet.us/
http://www.tobesch.de/dokuwiki/doku.php?id=home
http://www.ezct.net/
http://www.milgo-bufkin.com/algorhythms/index.html
http://www.milgo-bufkin.com/algorhythms/index.html
http://www.kokkugia.com/
http://www.proxyarch.com/
http://www.axelkilian.com/
http://www.arandalasch.com/
http://www.4-pli.com/about.php
http://reas.com/
http://www.labdora.com/index-proj.html
http://www.mos-office.net/
http://grasshopper.rhino3d.com/
http://en.wiki.mcneel.com/default.aspx/McNeel/RhinoHome.html
http://www.smartgeometry.com/people.htm
http://seedmagazine.com/designseries/skylar-tibbits_marc-fornes.html
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

1. портфолио (100 листова, А3 формата, са прилозима адекватних размера и текстуланим објашњењима)  
2. макете адекватних размера 
3. цд са дигиталном верзијом портфолиа и фотографијама макете 
 

Критеријуми оцењивања: 

1. приступ задатој теми / креативност 
2. степен разраде пројекта  /  квантитет 
3. сви архитектонско-урбанистички аспекти рада/ квалитет  
 

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 20 

колоквијуми 40 усмена одбрана пројекта 20 

семинари - писмени елаборат - 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


