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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2008/09 
 
М9.1. Теза мастер пројекта - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Архитектонско-урбанистички или урбанистички пројекат – 20 ЕСПБ 
 

наслов - тема: 
Ekotop 
 
ТЕКСТ ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ:  
Termin se eksplictno odnosi na prostorne apsekte ekosistema, koristi se pri mapiranju i klasifikaciji pejzaža gde 
označava njegov gradivni segment sa jasno prepoznatljivim karakteristikama. Ekosistem podrazumeva objedinjeno 
prisustvo bioloških i fizičkih komponenti jedne sredine. Označava zajedništvo međusobno povezanih organizama i 
njihov odnos sa okruženjem koje okupiraju i sa kojim su u stalnoj interkaciji.  
 
Predloženi pristup se zasniva na razvijanju generativne logike dizajna i razumevanju fenomenologije materijalnosti i 
forme kroz sinhronizaciju organizacionih, geometrijskih, strukturalnih, i energetskih principa oblikovanja. 
 
http://fourof7.blogspot.com/ 
 
СЛИКА: 
 

 
 

 

УПУСТВО за рад на мастер пројекту 
 
Садржај мастер пројекта 
 
Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује све стечена знања и вештине, показује да влада 
процесом истраживања, концепуализације, пројектовања и материјализације сложених урбанистичких или 
архитектонско-урбанистичких целина. По правилу, задаци мастер пројекта су синтезни.  
 
Мастер пројекат садржи три дела са јасно препознатљивим истраживачким и апликативним компонентама:  
1) истраживачки део, подразумева дефинисање пројектног задака и теме пројекта– писану тезу мастер 
пројекта,  
2) графички и просторни приказ архитектонско-урбанистичког или урбанистичког идејног решења са додатним 
елементима идејног пројекта из посебних области пројектовања, технологије, окружења, културе, 
комуникације, управљања и норматива, које дефинише ментор  
3) усмену јавну одбрану мастер пројекта пред менторском комисијом.  
 
Током рада студент треба да покаже висок степен самосталности у свим фазама пројекта од дефинисања 
пројектног задатка до завршне одбране. 
 
Теза мастер пројекта захтева од студената да, на основу веома отвореног тематског и просторног оквира 
задатог од стране ментора, истражи контекст и обради специфичне аспекте задатка, успостави програмску 
стуктуру пројекта, као и да јасно дефинише пројектни задатак и тему пројекта на основу којих ће приступити 
изради пројекта. Од изузетне важности је креативни однос тезе мастер пројекта према савременим 
тенденцијама у архитектури, као и критички  однос према локалном окружењу у коме настаје пројекат. 
 
Кроз рад на идејном решењу урбанистичке или архитектонско-урбанистичке целина са елементима идејног 
пројекта студент се оспособљава да, на основу тезе мастер пројекта и самостално развијеног пројектног 
задатка са програмом, повезује теоретска становишта и практично деловање, примењује савремене 
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архитектонска схаватања, успоставља аутентичне методе пројектовања, доноси самосталне одлуке и 
проналази оригиналне одговоре на проблеме који настају током процеса пројектовања. 
 
Усмена јавна одбрана мастер пројекта пружа прилику студентима да успоставе одговарајућу комуникацију не 
само са менторком комисијом која је пратила његов рад већ и са разноврсним аудиторијом који присуствује 
одбрани. 
 
Студијска правила мастер пројекта 
 
- Услов за упис су положени сви пројектни модули на дипломским академским студијима (М4, М5, М6). 
 
- Студенти који нису стекли услов да упишу мастер пројекат у семетру, могу га поново уписати поново тек у  
   пролетњем семестру наредне школске године. 
 
- Студтенти раде мастер пројекат у менторском студију. 
 
- Менторски студио води један наставник – ментор мастер пројекта. 
 
- Менторски студио има 10 студената. 
 
- Ментор организује менторску комисију са по једним чланом из сваког департмана, изузев департмана  
  ментора. 
 
- Ментор може бити члан менторске комисије коју, као ментор, организује члан његове менторске комисије. 
 
- Ментор може бити члан и других менторских комисија. (поред свог студија још у максимално 3 комисије) 
 
- Наставник може бити члан максимално у 4 менторске комисије. 
 
- Менторска комисија се успоставља на почетку семестра и прати рад студента током целог семестра.  
 
- На јавну усмену одбрану студента ментор може да позове додатног, гостујућег члана менторске комисије  
  који није запослен на факултету. 
 
- Гостујући члан менторске комисије има иста права и обавезе на усменој одбрани као и остали чланови  
  менторске комисије. 
 
- Ментори дају тематски и просторни оквир пре почетка семестра на основу којих студенти бирају ментора. 
 
- Уколико је број пријављених студента већи од десет, ментор има право да бира студенте са којима ће  
  радити на основу посебних критеријума које наводи у својој пријави. 
 
- На основу тематског или/и просторног оквира  студент дефинише пројектни задатак. 
 
- Рад на мастер пројекту траје 21 недељу. (укључујући и јавну усмену одбрану рада) 
 
- Сваки студент добија од ментора  јединствени студентски картон у коме се прати његов рад на мастер  
  пројекту. 
 
- Сваке недеље студент има обавезне полусатне консултације са ментором и петнаестоминутне са сваким  
  чланом менторске комисије. 
 
- Консултације се одвијају у наставничким кабинетима у терминима које одреде наставници пре почетка  
  семестра. 
 
- Долазак на консултације бележи се у студентов картон. 
 
У току првих 6 недеља студент спроводи истраживање на основу кога саставља тезу мастер пројекта. 
Теза мастер пројекта обрађује шири технички, уметнички, социјални , психолошки, економски, културни и др. 
контекст пројекта, као и поједине специфичне аспекте пројектовања, на основу којих се дефинише пројектни 
задатак и тему пројекта. 
Теза мастер пројекта садржи најмање два табака текста и додатне графичке илустрације или фотографије. 
 
Седме недеље студент брани тезу пред својом менторком комисијом. 
Менторска комисија оцењује тезу, одобрава студенту даљи рад на пројекту или га упућује на дораду тезе. 
Студенти, којима је одобрена писана теза, могу да наставе рад на њој све до усмене одбране мастер пројекта. 
 
Уколико менторска комисија утврди да теза није на нивоу комплексности која се подразумева у мастер 
пројекту студент добија две недеље да тезу доради. 
 
Девете недеље студенти који нису добили одобрење да наставе рад на пројекту бране дорађену тезу. 
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Двадесетпрве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, понедељак  05.07. у 10 сати сви 
студенти који желе да бране рад у року су дужни да доставе приказ пројекта приређен и одштампан на 
формату 50/70, (према јединственом упутству које је могуће преузети са сајта факултета).  
Овај прилог је обавезни саставни део елабората сваког пројекта и биће изложен у аули факултета на 
заједничкој, годишњој изложби завршних радова М9 која предходи јавним одбранама и представља 
неизоставни део у процесу вредновања и завршног оцењивања радова. Студенти који не буду, на 
време, доставили овај прилог неће бити у могућности да бране рад и сматраће се да су одустали од 
одбране у школској 2009/2010. години.  
 
Двадестпрве  недеље студент износи јавну усмену одбрану мастер пројекта пред својом менторском 
комисијом. 
 
Услов за излазак на јавну одбрану мастер пројекта поред завршеног мастер пројекта су положени сви испити 
предвиђени студијским програмом дипломских академских студија. 
 
Начин и критеријуми оцењивања, као и детаљнија упутства о садржају рада и начинима презентације 
биће накнадно утврђени посебним протоколом за оцењивање. 
 
Студенти који без легитимног оправдања, не предају рад на време, изостану са јавних усмених 
одбрана пројеката или не добију пролазну оцену уписују нови програм мастер пројекта у пролетњем 
семестру наредне школске године и понављају читав процес од почетка до јавне усмене одбране у 
јулу. 
 
 
 
Термински план мастер пројекта 
 
Ментори мастер пројекта предају Руководиоцу Већа друге године дипломских студија  прелиминарну 
испуњену пријаву Мастер студија у уторак 12. јануара 2010.  
 
Презентација мастер пројеката обавља се на сајту факултета од петак 22. јануара 2010. године. 
 
Пријављивање студената је у уторак  02. фебруара 2009. у 12 сати у кабинетима ментора 
Приликом пријаве студенти достављају: једну А4 страницу са својим курикулумом, портфолио и изјаву. 
 
Сваки студент може да се пријаве само код једног ментора. 
 
Уколико се један студент пријави код више ментора биће кажњен. 
 
Менторски студио има 10 студената 
 
Уколико је број пријављених студента већи од десет, ментор има право да бира студенте са којима ће радити 
на основу критеријума које наводи у пријави. 
 
Сви ментори достављају спискове студената и број слободних места за свој мастер пројекат администратору 
факултетског сајта у петак у 05. фебруара у 12 сати да би био објављен истог дана. 
 
Сви ментори објављују списак примљених студената на свој мастер пројекат на вратима кабинета у 
понедељак 08. фебруара у 12 сати. 
 
Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала места рангирањем 
ментора од 1-5 у другом кругу и предајом попуњеног обрасца студенској служби у среду 10. фебруара у 10 
сати. 
 
Рачунар расопрећује студенте код ментора на основу просечне оцене из модула М4. М5 и М6. 
 
Коначни спискови студената објављују се у понедељак  15. фебруара 2010.  
 
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру. 
 
Завршна изложба приказа пројеката у аули факултета одржаће се 21. радне недеље, 5. и 6.  јула у 
понедељак и уторак. 
 
Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 21. радне недеље, 7. 8. и 9.  јула у среду, четвртак  и петак. 
  
*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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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, 2009/10 

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: 

07. – 09. јула 2010.  
Термини одбране тезе мастер пројекта: 

29.марта – 01.  априла 2010. 

 
 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 

Екотоп 

Термин се експлицитно односи на просторне аспекте екосистема, користи се при мапирању и класификацији пејзажа где означава нјегов 
градивни сегмент са јасно препознатљивим карактеристикама. Екосистем подразумева обједињено присуство  биолошких и физичких 
компоненти једне средине. Означава заједништво међусобно повезаних организама и њихов однос са окружењем које окупирају и са којим су у 
сталној интеракцији. 

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

Број кабинета:  238 

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

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

 

2. члан менторске комисије: Проф. Драгна Базик 

Број кабинета: 342a 

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

3. члан менторске комисије: Проф. Миодраг Несторовић 

Број кабинета: 348a 

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

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката на мастер студијима могу се навести и оцене других предмета, као и посебна 

знања и вештине која су неопходна да би студент радио на изабраном пројектном задаку.  

 
Студент приликом избора ментора прилаже свој курикулум, портфолио и изјаву.  
 

Курикулум на једној А4 страници садржи податке о досадашњим мастер студијима и оцене модула М4, М5 и М6, списак 
положених изборних предмета и одслушаних семинара. 
 

Портфолио садржи обавезно по једну А3 страницу за сваки од пројеката урађених током мастер студија и додатно по једну 
А3 страницу за сваки од пројеката који су урађени изван школског програма (конкурси, радионице и сл.)  
 

Изјава је писани тескт на највише две А4 странице у коме студент објашњава своје намере и циљеве у изради мастер 
пројекта и разлоге због којих се одлучио да за ментора изабере одређеног наставника. 
 

 
 

Кандидати могу послати наведена документа у пдф формату на адресу наставника:  ds@4ofseven.com   
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Циљеви и приступ мастер пројекту: 

 
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/ 
 
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Просторни и програмски оквир пројекта ће бити дефинисани на индивидуалном нивоу и тек у оквиру тезе 
сваког пројекта. Обим интервенције,  карактер локације и садржај програма нису зацртани и неопходно их је 
одредити према личном интересовању. Уз аналитички рад и сарадњу са ментором, сваки пројекат ће током 
првих шест недеља рада имати за циљ: 
 

1. дефинисање оперативног модела 
2. дефинисање просторног контекста 
3. дефинисање програмског оквира 

 

Метод рада на мастер пројекту: 

Предложени метод рада је еклектички у својој природи, подједнако се ослања на дигиталне и аналогне 
операције да идејом да опреми студенте са конкретним знањем и техникама за рад у савременој 
архитектонској пракси. 
 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Исход ће бити производ рада током читавог семестра и подразумва заједничку одговорнстс кандидата и 
ментора. Дефиницијом приступа и метода рада, ментор прихвата одговорност за усмеравање пројекта. Од 
кандидата се очекује да произведе адекватно концептуализован и разрађен пројекат.  
 
Мастер пројекат је завршни рад на дипломским академским студијама и од кандидата се очекује мотивација 
да кроз пројекат систематизује и развије сопствена интересовања и постави личну основу за даљи 
професионални развој. 
 

 

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


 7 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из 
посебних области): 
 
ИСПИТ СЕ САСТОЈИ ОД ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ ТЕЗЕ, МАСТЕР ПРОЈЕКТА И УСМЕНЕ ОДБРАНЕ  
 

ближи садржај ће бити одређен протоколом за оцењивање М9 
 
 
Критеријуми оцењивања: 

ближи садржај ће бити одређен протоколом за оцењивање М9 
 
 

 
Укупна оцена студента на мастер пројекту је једна тридесетине збира оцене М9.1. Тезе мастер пројекта која се множи са 10 
ЕСПБ и оцене М9.2. Архитектонско-урбанистичког или урбанистичког пројекта која се множи са 20 ЕСПБ .  
У структури оцене и једног и другог курса предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре завршног рада) 

учествују са најмање од 0 до 30 поена и највише од 0 до 60 поена,  предати писани елаборат или графички и просторни 
приказ усмена одбрана учествују са највише 0 до 60 поена и најмање 0 до 30 поена, а усмена одбрана на завршном испиту 
са 0 до10 поена. 

 Испуњавањем предиспитних обавеза и усменом одбраном студент може стећи највише 100 поена. 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 или 
урбанистичко идејно решење са 

елементима идејног пројекта из 
посебних области  

поена 
100 

активности у току семестра 
 

од 0п до 30п 
 

активности у току семестра од 0п до 30п 
 

писани елаборат 
 

од 0п до 60п графички и просторни приказ 
пројекта 

од 0п до 60п 
 

усмена одбрана тезе 
 

од 0п до 10п усмена одбрана пројекта од 0п до 10 п 

укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


