
МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар 1 - 2 ЕСПБ 
Семинар 2 - 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, и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме. Резултат 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 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и петком од 14 до 22 часа. 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 часа недељно (16 часова рада школи и 16 часова 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 часова) и консултације у кабинету (2 
часа). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у понедељак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у студију 
задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. Наставним 
планом организује се 3 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. Наставник према 
теми пројектног задатка одређује два од три понуђена семинара. 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 1. 
септембра 2010. године у 12 часова. Презентација студија је у среду 15. Септембра 2010. године. Пријављивање 
студената је у четвртак 16. септембра. Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним 
семинарима. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената.  
 
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ, 3. семестар дипломских академских студија 2010/11, 
Студио - 18 ЕСПБ, Семинар 1 - 2 ЕСПБ, Семинар 2 - 2 ЕСПБ  
 
План рада 
 

Назив пројектног задатка: 
 
КОНТЕКСТУАЛНИ ХИБРИДИ КУЛТУРЕ/УМЕТНОСТИ, (шири тематски оквир: креативне индустрије) 

Од ефемерног до сталног у архитектури: реконтекстуализација јавних простора Београда/... 

Година студија:  
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 

Број кредита: 
22 ЕСПБ  

Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
1. Колоквијум: 25. октобар 2010. (7 недеља) 
2. Колоквијум: 6. децембар 2010. (13 недеља) 

 

Наставник:                                   Редовни професор Зоран Лазовић 

Сарадници у настави:                Асистент мр Вања Панић 

Број кабинета:                             229 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):                                            среда 16-18 часова 

Телефон:   у кабинету 229:         3218729             Е-маил: zoranlazovic@yahoo.co.uk                                  064 2305166 
                                                                                                 panicvanja@yahoo.com                                       064 1781460 
 

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 задатку.  

 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Укратко објаснити основни циљ наставе, релације задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која ће 
студент стећи радом на предмету и допринос  тих знања укупној компетенцији студента.  
 

Циљ задатка представља реконтекстуализација, освежавање јавних простора у граду или контекстуализација 
напуштених и запуштених места (interstitial spaces) увођењем нових, мањих, одговарајућих хибридних садржаја 
којима би било започето обнављање и враћање у живот тих места и простора али са новим карактером и 
значењем за градску сцену кроз системски и целовит приступ. Избор локације је део истраживачког рада сваког 
студента као и израда пројектног задатка и програма. Задатак је антиципативне телеолошке природе и неопходан 
је критички став према времену, контексту и савременој архитектури. Пројектују се вишефункционални, 
флексибилни, ефемерни/стални јавни/приватни објекти-структуре, супер или мега структуре са променљивим 
склоповима, са савременим техничким, технолошким решењима, конструкцијом и материјалима (механотронички 
уређаји). Концептуални модус пројектовања налази се у широј теми креативних индустрија, и у увођењу 
креативних садржаја и активности у урбано ткиво уз стварање новог урбаног пејзажа постављањем хоризонталних 
и вертикалних структура. Основни циљ задатка је реконтекстуализација/реконструкција јавног простора 
испред/испод/изнад историјских и савремених архитектонскох целина уз композиционo садејство са постојећим и 
девастираним просторима и објектима. Посебан акценат је дат на успостављању и развијању културних урбаних 
односа према изабраној градској позицији и њеним инхернтним потребама као нови начин коришћења простора и 
интеракције између нових тенденција, потреба града, друштва, културне јавности и сцене. Неопходно је 
контрастирање делова склопа објекта кроз дневни и сезонски дуалитет и ритам дан/ноћ, лето/зима, тамно/светло, 
пуно/празно, отворено/затворено, хладно/топло, испод/изнад терена. Подразумева се покретни или статични 
мобилијар и структуре у јавном простору локација. Циљ наставе је да се кроз мањи, дефинисани задатак изрази 
лични, креативни и уметнички кредо и провежбају сви аспекти архитектуре на сложенијем нивоу. Студенти се овим 
пројектом оспособљавају за тимски и индивидуални рад у комплексној материји уз примену најсавременијих 
архитектонских приступа, концепата, принципа и теорија као припрему за израду Мастер дипломског рада у 
следећем семестру. 

mailto:panicvanja@yahoo.com


Пројектни задатак: 

Објаснити и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет, као и структуру 
тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати. 
 

Тема је пројектовање хибридног ефемерног/привременог/флексибилног или сталног објекта културе/уметности/ 
савремене архитектуре/скулптуре у изабраном контексту. Пројекат се на овим локацијама дефинише кроз три 
просторно-функционална аспекта: -пројектовање новог објекта, анекса (привремено-стално), -реконструкција и 
ревитализација контактних делова постојећих објеката, -дефинисање јавних интерактивних интегрисаних простора 
(интерактивни креативни трг, сквер, пјацета, тематски парк, пешачка зона, опремљен простор за спорт, итд).  
 
Тематске целине током рада у студију обухватају исцрпнија сазнања о реконструкцији, пројектовању објеката 
културе, медија, информација, друштвено-историјским утицајима, модерним и авангардним покретима и 
феноменима у архитектури, култури, уметничким дисциплинама и остварењима наше и светске баштине. Рад на 
пројекту отвара основну тему оживљавања градског места са специфичном функцијом у савремени интерактивни 
креативни центар културе, уметности и комплементарних садржаја.  
 
Тематске области су по избору – објекти културе, отворене радионице, медијатеке, књижаре, камерне сцене, 
клубови, уметничке галерије, сале и простори за перфоманс, спектакл и концерте, инфо центри, објекти за децу, 
омладину, старије грађане, урбани мониторинг и активности уметности/културе/образовања/стваралаштва као што 
су перформанси, акције, изложбе, инсталације, strееt art, графити, стрип, дизајн, видео и анимације, мода, ликовне, 
музичке и позоришне уметности, плес, игра, филм, фотографија, медији, издаваштво, мултимедија, дигиталне 
уметности и игре, архитектура и сценографија, тематски интерактивни паркови, спортске активности, и објекти 
угоститељства: кафеи, хостели, и други, спрегнути најмање у комплементарни пар (пример из Копенхагена: 
аутобуско стајалиште са галеријом урбаних уметности/студио омладинског радија и телевизије). 
 

 

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 је предвиђен индивидуално или у тимовима са највише два студента који припремају пројектантске 
подлоге и обрађују документацију постојећег, затеченог стања. Студенти истражују недостајуће садржаје у ширем 
и ужем контексту као и посебност квалитета и потенцијале места. Настава (семинар и настава у сали) се обавезно 
одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада уз критику, дискусије, анализе случајева и истраживање, 
креирање концепата и пројеката, презентације уз обиласке локација и сличних објеката. Према договору са 
студентима у студију предвиђено је студијско путовање са темом обиласка референтних објеката од значаја за рад 
на пројекту у студију. Прелиминарни предлог студија је да то буде Глазгов, Единбург или Даблин (4. недеља). 
             
Кроз критичке ставове и израду пројектног задатка студенти се уводе тему и садржаје којима би се простор 
адекватно активирао, унапређујући интерактивност, карактер, физиономију и семантику контекста уз неопходну 
усклађеност постојећег и новог. Уобличавање теме и садржаја остварује се кроз инкорпорацију савремених 
тенденција, мултифункције и флексибилности, кроз предавања, разговоре. критику, дискусију, одлазак на локације 
и студијско путовање. Савремена искуства: Холандија, Немачка, Шпанија, Француска, Велика Британија, Данска. 
Архитектонска искуства: Метаболизам, Архиграм, Руски конструктивизам, Авангарда, Ленд-Арт, Урбани дизајн, 
инсталације, градске сцене и кулисе, јавни простори.  
             
Учење, савлађивање вештина, стицање знања, препознавање и отварање талената на студијaма архитектуре није 
могуће остварити без етичке димензије, и без правилног схватања времена, догађаја и контекста. Креативно 
критички однос даје неопходну димензију Архитекте будућим ствараоцима, који уз разумевање и људскост 
претапају у достојанствену естетичност постојања и деловања личног у професионалном животу. Архитектура 
васпитава, њене димензије нестају ако се она прихвата само као пука инвестиција или грађење без мисаоности и 
одговорности. 

 

 

 

 

 

 



Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Презентација 
студијских 
програма 

Увод у пројекат: информације о задатку и методама рада у студију 
Креативна шетња: обилазак потенцијалних локација у Београду са студентима 

02 Обилазак и 
упознавање са 
локацијама  

Анализа локација и истраживање контекста, места и потреба 
Теме, искуства, пројекције… Прикупљање и одабир информација о локацијама, 
припрема подлога. 

03 Сазревање теме Диспозиција објеката и волумена у контексту, садржаји и место, избор и 
презентација референтних искустава и света – студентске презентације 

04 Студијско 
путовање 

Термин и место обиласка није фиксирано, према договору са руководиоцем студија 
и студентима из студија 

05 Поставка концепта Поставка урбанистичког и архитектонског концепта, испитивања кроз израду 
физичких модела и просторних симулација, израда пројектног задатка 

06 Поставка концепта  Концепт и алтернативна решења концепта - пинап 

07 1. Колоквијум: Презентација идејног решења / дискусија, коментари, сугестије 

08 Разрада пројекта Разрада идејног решења и поставка идејног пројекта 

09 Разрада пројекта Функција, конструкција, материјали, поставка и усклађивање свих елемената 
пројекта 

10 Разрада пројекта Презентације и дефинисање прилога - пин ап  

11 Разрада пројекта Радни модел, фотографије модела, просторна решења и 3Д анимације 

12 Финализација Презентација архитектонског пројекта / дискусија, коментари, сугестије 

13 2. Колоквијум: Успешност презентације: истраживање различитих техника и медија презентације 

14 Предиспитна 
обавеза 

Предиспитна обавеза: оценивање студентских радова, примедбе и сугестије за 
Мастер испит 

 

Обавезна литература:  

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи рачуна 
о стандарду оптерећења студента. 
 

Следеће књиге* налазе се у кабинету 229: 
*Public Private Ephemeral, Ceramic in Architecture, ASCER, Spain 2006.  
*Alessandro Rocca: Natural Architecture, Princeton Architectural Press, New York, 2007.  
*Gilles de Bure: Bernard Tschumi, Editions Norma, Paris, Birkhauser, Bazel, 2008.  
*Robert Kronenburg: Portable Architecture, Design and Technology, Birkhauser, Bazel, 2008.  
*James Steele: Ecological Architecture, A Critical History, Thames & Hudson, London, 2005.  
*Борис Подрека: Монографија, Београд 2006.   
*Инфо-бокс -каталог пројеката, Берлин, Nishen 1996.   
*Лазовић, Зоран, Панић Вања: Београд: Култура и град, Мастер студио пројекти 2006-2008, АФ Београд 2008.  
*Лазовић, Зоран: Град Наде, АФ Београд 2008.  
*Лазовић, Зоран,: Историјске одреднице Београда и Савског амфитеатра, Јасен Београд, Лисина Никшић, 2003.  
Интернет презентације и сајтови архитеката: christian de portzamparc, jean nouvel, boris podreka, norman 
foster+partners, renzo piano, richard rogers+partners, richard meyer+partners, zaha hadid, oma architects, morphosys, 
santiago calatrava и други по избору...   

 

Препоручена литература: 

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи рачуна 
о стандарду оптерећења студента. 
 

Мишко Шуваковић: Концептуална уметност,  
А.П. Гозак: Иван Леонидов, монографија, Москва 2002.   
С.О. Могамедов: Архитектура Совјетского Авангарда, том 1 и 2, Москва 2000.  
Frampton, Kenneth: Modern architecture; A Critical History, T&H, London, 1980. 
Cooke Cathrine: Russian avantgarde, London, AD Academy Edition 1995.  
Часописи и књиге из библиотеке АФ које наставник у студију препоручује сваком студенту индивидуално у контексту 
теме (A10, Аrchitectural Review, Domus, Pages Paysages, Oris, L’Arca International, Wetbewerbe aktuel...). 



Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

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

Формат произилази из нивоа сложености пројекта, разраде и обухвата интервенције и 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. Број листова сажети концизним и афирмативним прилозима. Обавезне су радне студија-
макете током семестра као и модел, макета на завршном испиту. 

 

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 истраживању теме, лоцирању и решавању свих 
проблемским аспеката задатка, рад у студију, учешће у дискусијама са другим студентима, наставницима и гостима 
кроз исказане ставове, критику, размишљања, креативност и успешност контекстуализације, интерактивности и 
активирање јавних прострора у граду. Похађање вежбања и динамика рада и обавеза у студију и ван школе према 
програму.  

 

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 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 50 пројекат 20 

колоквијуми 2х10=20 усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
Циљ задатка представља реконтекстуализација, освежавање јавних простора у граду или контекстуализација 
напуштених и запушетених места (interstitial spaces) увођењем нових, мањих, одговарајућих хибридних садржаја 
којима би било започето обнављање и враћање у живот тих места и простора али са новим карактером и значењем 
за градску сцену. Рад на пројекту отвара основну тему оживљавања градског места са специфичном функцијом у 
савремени интерактивни креативни центар културе, уметности и комплементарних садржаја. Тематске области су 
по избору – објекти културе, отворене радионице, медијатеке, књижаре, камерне сцене, клубови, уметничке 
галерије, сале и простори за перфоманс, спектакл и концерте, инфо центри, објекти за децу, омладину, старије 
грађане, урбани мониторинг и активности уметности/културе/образовања/стваралаштва као што су перформанси, 
акције, изложбе, инсталације, strееt art, графити, стрип, дизајн, видео и анимације, мода, ликовне, музичке и 
позоришне уметности, плес, игра, филм, фотографија, медији, издаваштво, мултимедија, дигиталне уметности и 
игре, архитектура и сценографија, тематски интерактивни паркови, спортске активности, и објекти угоститељства: 
кафеи, хостели, и други, спрегнути најмање у комплементарни пар. 
 

наслов - тема: 

 
КОНТЕКСТУАЛНИ ХИБРИДИ КУЛТУРЕ/УМЕТНОСТИ, (шири тематски оквир: креативне индустрије) 

Од ефемерног до сталног у архитектури: реконтекстуализација јавних простора Београда/... 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
JPG формат, 800x600 dpi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ, 3. семестар дипломских академских студија 2010/11, 
Студио - 18 ЕСПБ, Семинар 1 - 2 ЕСПБ, Семинар 2 - 2 ЕСПБ  
 

Назив предмета:  
 
 

 
Наставник:  
 

 

 
 
 
 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 

испитне 

обавезе 

Испит Укупно 

поена 

Закључна 

оцена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

Датум 
 
 

 
 
Потпис наставника  
 
 

 

 


