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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар мастер академских студија, 2013/14 
 
М9.1. Теза - 10 ЕСПБ 
М9.2. Пројекат – 20 ЕСПБ 
 
 
 
УПУTСТВО 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, концептуализације, 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 задатка 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 
архитектонска схватања, 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 менторском 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 семестру, могу га поново уписати поново тек у  
   пролетњем семестру наредне школске године. 
 
- Студенти 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.  
 
- Члан менторске комисије може бити гостујући наставник који није запослен на факултету 
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- Гостујући члан менторске комисије има иста права и обавезе на усменој одбрани као и остали чланови  
  менторске комисије. 
 
- У односу на тему завршног рада Ментори формулишу 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 петнаесто-минутне са сваким  
  чланом менторске комисије. 
 
- Консултације се одвијају у салама у терминима утврђеним распоредом. 
 
- 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 менторском комисијом. 
Менторска комисија оцењује тезу и одобрава студенту даљи рад на пројекту. Оцене са одбрана теза предају 
се студентској служби најкасније до 08. Априла 2014. 
 
Двадесет прве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, у недењу 06. Јула 2014. године у 10 
сати сви студенти који желе да бране рад у року су дужни да према упутству које је могуће преузети са сајта 
факултета, своје пројекте поставе на завршној изложби. 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 2013/2014. 
години.  
 
Двадестпрве недеље студент приступа јавној усменој одбрани 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 Мастер академских студија. 
 
Начин и критеријуми оцењивања, као и детаљнија упутства о садржају рада и начинима презентације 
биће накнадно утврђени посебним протоколом за оцењивање који је саставни део правилника о 
завршном раду. 
 
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 наредној 
школској години (према терминском плану) и понављају читав процес од почетка до јавне усмене 
одбране у јулу. 
 
Термински план мастер пројекта 
 
Ментори мастер пројекта предају Секретару матичног департмана студија  прелиминарну испуњену пријаву 
Мастер студија до 22. јануара 2014. године  
 
Курикулум мастер пројеката објављује се на сајту факултета од 27. јануара 2014. Године. 
 
Пријављивање студената је у понедељак 03. фебруара 2014. године у 14 сати у кабинетима ментора 
Приликом пријаве студенти достављају: једну А4 страницу са својим курикулумом, дигитални портфолио у 
ПДФ формату на ЦД-у и изјаву. 
 
Сваки студент може да се пријави само код једног ментора, што потврђује својом изјавом. 
 
Уколико се један студент пријави код више ментора биће кажњен. 
 
Менторски студио има 10 студената 
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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 објављују спискове студената и број слободних места за свој мастер пројекат на вратима 
кабинета у понедељак 03. фебруара до 20 сати.  
 
Сви ментори достављају у електронском облику спискове студената и број слободних места за свој мастер 
пројекат администратору факултетског сајта redakcijasajta@arh.bg.ac.rs у уторак 04. фебруара до 16 сати. 
 
Објављивање спискова примљених студената по студијима и број слободних места на факултетском сајту у 
среду 05. фебруара до 16 сати. 
 
Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала места рангирањем 
ментора у другом кругу и предајом попуњеног обрасца Студенској служби у понедељак 10. фебруара у 10 
сати. 
 
Продекан за наставу и Руководилац већа Мастер студија распoређује студенте код ментора на основу 
просечне оцене из модула М4. М5 и М6. 
 
Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у среду  12. фебруара 2014.  
 
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру. 
 
Завршна изложба приказа пројеката одржаће се 21. радне недеље,  у понедељак 07. Јула 2014. 
 
Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 21. радне недеље, у уторак, среду и четвртак. 08. 09. и 10.  јула 
2014. 
 
Након завршетка одбране, Мастер пројекти остају изложени у салама где је одржана одбрана још једну 
недељу и морају бити доступни Комисији за валидацију Мастер пројеката. Обавеза Комисије за валидацију 
Мастер пројеката је да прегледа све пројекте и достави писани коментар о раду и оцењивању на Мастер 
пројекту, као и да изабере најбољих 25-35 радова за изложбу. 
 
 
*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 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:redakcijasajta@arh.bg.ac.rs
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Oпшти критеријуми  
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
Дипломац ће имати способност да: 
1. Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 
2. Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који се 

односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 
3. Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 

техничке захтеве изградње и потреба корисника. 
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.  
Дипломац ће имати знање о: 
1. Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и критички приступ. 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Дипломац ће имати знање о: 
1. Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
2. Креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације. 

ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и 
простори између односе према људским потребама и мери.  
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Потребама и тежњама корисника објеката; 
2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 
ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају 
у обзир социјалне факторе. 
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву; 
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак; 
2. Потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви клијента 

и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 
3. Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка. 

ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторске проблематике релевантне за 
архитектонско пројектовање.  
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројекатом; 
2. Стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и грађевинским 

техникама; 
3. Физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлукана животну средину. 

ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима, технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег 
комфора и заштићености.  
Дипломац ће имати знање о: 
1. Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
2. Системима за постизање комфора околине у према  принципима одрживог развоја; 
Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електро инсталције и друго) и 
способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 
OК10. Неопходне пројектантске вештине како би се испунили захтеви корисника у оквирима финанскијских 
ограничења и грађевинских прописа.  
Дипломац ће имати вештине да: 
1. Критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат; 
2. Разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта; 
3. Изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника. 
ОК11. Адекватно знање о производњи, организацији, регулативи и процедурама којима се пројекат спроводи у 
изграђени објекат или план интегрише у целокупни плански систем. 
Дипломац ће имати знање о: 
1. Основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и процедурама 

које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, контролу и 
правила изградње и прописе о здрављу и безбедности; 

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама; 

3. Основним тероијама управљања и принципима пословања који се односе на вођење и архитектонског пројекта и праксе, 
препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.  
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Назив предмета:  
МОДУЛ 9– Мастер пројекат  
М9.1. Теза  
М9. 2. Пројекат 
Година студија:  
4. семестар мастер академских студија 2013/14 
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: 
Према распореду за 2013/14 
Термини одбране тезе мастер пројекта: 
Према распореду за 2013/14 
 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 
ПРОСТОРИ ИЗМЕЂУ НАС: ХИБРИД КУЛТУРЕ И УМЕТНОСТИ НА ВОДИ                                           
Читав космос стаје у трептај у простор између нас / промичу слике као кроз сан између нас 
Наставник:                                                          Проф. Зоран Лазовић 

Број кабинета:                                           229 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата)  средом од 12.00 до 16.00 ч. 

Телефон:      Моб: 064 2305166,  кабинет 229: 011 3218729                                                                  Е-маил: zoranlazovic@yahoo.co.uk 

www адреса:                                                                                                          

 
2. члан менторске комисије:                       Проф. др Владан Ђокић 
Број кабинета:                                             343 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно) по договору 

3. члан менторске комисије:                       Проф. др Милан Глишић 
Број кабинета:                                            349а 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно) по договору 

 
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 задатку. 
 
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 текст 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. 
 
 

 
Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 
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.  
 
Савремени хибриди – музеји и аудиторијуми са комплементарним паровима угоститељства, трговине, забаве, пословања и 
образовања налазе свој историјско - културолошки ослонац у две студије САНУ - Средиште културе 3. миленијум и Савски 
амфитеатар 3. миленијума, као и у савременим потребама Београда као европске/светске метрополе.  
 
Архитектура је у функцији редефиниције градских простора: хибридност + трансформација = нови градски пејсаж. 
Циљ мастер пројекта је пронаћи потенцијалне функције и места (проблем) и истовремено поставити архитектонско 
урбанистички  концепт (тезу), адекватно и консеквентно развити је у архитектонски пројект (предлог) у складу најновијих, 
савремених тенденција политика културе метропола Европе и света (одговор на тезу). Наведени циљ се остварује 
истраживањем проблема уз рад са литературом, кроз уобличавање и унапређивање знања и вештина стечених током 
студија, сада у пољу високе комплексности и слојевитости града, кроз критичко истраживање, уочавање потенцијала, 
формирање адекватне методологије и стварање решења – архитектонских одговора у распону и размери од макро пројекта 
до детаља. Студенти развијају способности критичког мишљења и сналажења у сложеним елементима пројектовања као и 
способност синтезе и примене различитих сазнања из више области, у распону од великих градских потеза до 
архитектонских пројеката као савремених модела у урбаном, културолошком, морфолошком и друштвеном смислу.  



 6 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 
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. 
 
Тему мастер пројекта представља креирање објеката културе и уметности у београдском приобаљу (према најсавременим 
тенденцијама архитектуре у свету) аналогно примерима екстензија музеја Лувр у Лансу, музеја Гугенхајм у Хелсинкију 
(конкурс пред расписивањем) или музеја у Билбау, центра Помпиду у Мецу, нове централне библиотеке АЛА архитеката у 
Хелсинкију, Варшавске симфоније, Театра и концертне дворане у Кристиансанду у Норвешкој истих аутора, музеја историје 
пољских Јевреја у Варшави Лахделма и Махламаки архитеката, музеја Кијазма у Хелсинкију Стивена Хола, нових опера у 
Копенхагену, Ослу и Рејкјавику и бројних примера објеката музеја и перформативних уметности у Европи. На основу 
уочавања недостајућих садржаја у Београду и проналажења просторних потенцијала студенти одређују свој просторни и 
тематски оквир пројекта стварајући нове урбане потезе речног фронта Београда са новим архитектонским објектима и 
структурама као новим интерактивним градским слојем у међупросторима града (interstitial spaces) - теза рада. У случају 
Београда, између бројних објеката културе и уметности који недостају то могу бити екстензије Народног музеја или музеја 
Савремене / Примењене уметности, београдске опере / филхармоније итд. Комплексност теме обухвата следеће области: 
савремену архитектуру и урбанизам, културу, уметност, наслеђе, историју, урбану морфологију, филозофију, социологију, 
економију, политику, саобраћај и друге. Од урбанистичког концепта до пројекта архитектонске целине / објекта - који је 
тежиште Мастер рада и представља одговор на тезу. 
Метод рада на мастер пројекту: 
Метод рада на мастер пројекту састоји се од критичког истраживања и уочавања просторних потенцијала и развијања 
сопствене методологије адекватне појединачним задацима, затим следи формирање тезе, израда пројектног задатка, 
просторно генеричких истраживања и развијање алтернативних решења, њихово вредновање и израда пројекта уз 
антиципацију будућих потреба и тенденција развоја града. 
Исход рада на мастер пројекту: 
Остварени истраживачки радови, концепти и архитектонско урбанистички пројекти у смислу отварања потенцијалних 
градских простора и нових садржаја културе и њиховог активирања требало би да представља препоруку стручној и широј 
јавности, институцијама културе, као и друштвено-политичким структурама са циљем указивања на везу проблем / решење у 
процесу иницијације, осавремењивања и подизања квалитета животне и културне средине у граду Београду. 
Препоручена литературa: 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 
 
Александар Деспић, Милош Р. Перовић. Драгослав Срејовић, Гордана Харашић: Средиште културе III миленијум, Галерија 

Српске академије наука и уметности, ур. Стојан Ћелић, САНУ, Београд 1985., 
Благојевић Љиљана. Нови Београд: Оспорени модернизам, Београд, Завод за уџбенике, АФ, Завод за заштиту споменика 

културе, 2007., 
Blagojević Ljiljana, Modernism in Serbia: the Еlusive Мargins of Belgrade Аrchitecture, 1919-1941, (Cambridge, Mass.: The MIT 

Press / Harvard University Graduate School of Design), 2003., 
Belgrade The Capital/Beograd Prestonica, Vladimir A. MILIĆ and Vladan ĐOKIĆ (eds), AF Univerzitet u Beogradu; Berlage Institute, 

Rotterdam and Fakultät für Architektur der RWTH Aachen, Belgrade 2006.,  
Ђокић Владан: Урбана морфологија: град и градски трг, АФ Београд 2004., 
Ђокић Владан: Урбана типологија: градски трг у Србији, АФ Универзитета у Београду, 2009.,                                                       
Архитектура као гест: приредили Петар Бојанић и Владан Ђокић, АФ Београд, 2012., 
Дијалози са архитектама: приредили Петар Бојанић и Владан Ђокић, АФ Београд, 2011., 
Теорија архитектуре и урбанизма: приредили Петар Бојанић и Владан Ђокић, АФ Београд, 2009., 
Šuvaković Miško: Pojmovnik teorije umetnosti, Orion Art, Beograd 2011.,  
Šuvaković Miško: Istorija umetnosti u Srbiji XX vek, Orion Art, Beograd 2010.,  
Шуваковић Мишко: Концептуална уметност, МСУ Војводине, 2007., 
Перовић Р. Милош: Историја модерне архитектуре - Антологија текстова, књига 1- 3, АФ Београд 2000-05., 
Перовић Р. Милош: Искуства прошлости, Завод за планирање развоја града Београда,1985., 
Перовић Р. Милош: Анатомија Београда,  
Perović Miloš: Srpska arhitektura XX veka: od istoricizma do drugog modernizma, AF Univerzitet u Beogradu, 2003., 
Perović R. Miloš: Teorija arhitekture XX veka: antologija, Gradjevinska knjiga, 2009., 
Лазовић Зоран: Историјске одреднице Београда и Савског амфитеатра, Јасен Београд, Лисина, Никшић, 2003.,  
Лазовић Зоран, Панић Вања: Београд: Култура и град: Мастер студио пројекти 2006-2008, АФ Београд 2008.,  
Zoran Lazović: The Zero Decade of Architecture in Belgrade and Serbia, Serbian Architectural Journal, Vol 1, No 1, 2009.,  
Zoran Lazović: La nave di pietra / The Stone Ship, SAJ Serbian Architectural Journal, Vol 5, No 1, 2013. University of Belgrade, 

Faculty of Architecture, Belgrade, ed. V. Đokić, Architecture of Deconstruction / The Specter of Jacques Derrida,  
Zoran Lazović, Paper Boat: Collage Trialogue, ON ARCHITECTURE, Conference Proceedings, Thematic block: Phenomenology of 

Architecture, 2013. STRAND - Sustainable Urban Society Association, Belgrade,  
Zoran Lazović, Ville d`Espoir, ou Histoire d`une projet, University of Belgrade, Faculty of Architecture, Belgrade, 2008.,  
Cooke Cathrine: Russian Avantgarde, London, AD Academy Edition 1995., 
А.П. Гозак: Иван Леонидов, монографија, Москва 2002., 
С.О. Могамедов: Архитектура Совјетского Авангарда, том 1 и 2, Москва 2000.,  
Gilles de Bure: Bernard Tschumi, Editions Norma, Paris, Birkhauser, Bazel, 2008.,  
Robert Kronenburg: Portable Architecture, Design and Technology, Birkhauser, Bazel, 2008.,  
Bernard Tschumi: Architecture concepts, Red is not a color, Rizzoli, 2012., 
This is a Hybrid, An analyses of mix-use buildings by a+t, Prologue by Steven Holl, Vitoria-Gasteiz, 2011., 
Hybrid II, Hybrid III, 2011, a+t ediciones,  
 
Интернет презентације и сајтови архитеката: www.ala.fi, lahdelma&mahlamaki architects, sejima-nishizawa, christian de 
portzamparc, jean nouvel, boris podrecca, norman foster+partners, renzo piano, richard rogers+partners, richard meyer+partners, 
zaha hadid, oma architects, morphosys, santiago calatrava и други по избору...  Скоро све наведене књиге се налазе у кабинету 
229. Часописи и књиге у настави могу бити из библиотеке АФ и кабинета 229 које наставник у студију препоручује сваком 
студенту у контексту теме и феномена којим се студент бави на пројекту (futurARC, Tectonica, AV proyectus, AV Monografias, 
C3, Future, Hybrids II i III, Mark, Domus, JA, L`Arca International, This is Hybrid –Steven Holl, A10, Аrchitectural Review, SAJ, Pages 
Paysages, Oris, L’Arca International, Wetbewerbe aktuel, El Croqius...) 
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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 
 
Садржај графичких прилога: 
 
1. Урбанистички део: предлог Мастер плана уже зоне, оквирне размере 1:2500 до 1:1000; планови, пресеци - изгледи, 

изгледи речних фронтова, модели-макете, 3Д модели, анимације, перспективе, аксонометрије, колажи, скице итд. 
2. Архитектонско урбанистички део: ужа локација, ситуација / план маса, оквирна размера 1:500; 

основе, пресеци и изгледи, оквирна размера 1:200; модели-макете, 3Д модели, анимације, перспективе,            
аксонометрије, колажи, скице итд. 

3. Изабрани делови објекта и детаљи, оквирна размера од 1:100 до 1:20; перспективе, аксонометрије итд. 
 
Критеријуми оцењивања: 
-ближи садржај ће бити одређен протоколом за оцењивање М9 
 
 
 
Начин оцењивања: 
 
Модули М9.1. Теза и М9.2. Пројекат оцењују се засебно, као два предмета. 
 
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). 

 

М9.1. Теза  поена 
 

М9.2. Пројекат 
(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 

 


