
МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
М9.1. Теза мастер пројекта - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Урбанистички или архитектонско-урбанистички пројекат – 20 ЕСПБ 
 
План рада: 
 
Назив предмета:  
МОДУЛ 9– Мастер пројекат  
М9.1. Теза мастер пројекта  
М9. 2. Урбанистички или архитектонско-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: 
24. – 27.  марта 2008. 
 
Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта:  

CommerCITY 
Наставник: Доц.др Марко Савић 

Број кабинета: 251 

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

биће накнадно објављено 

Телефон:   3218 751,    063 356 436                           Е-маил: marko@arh.bg.ac.yu 

 

2. члан менторске комисије: Проф.др Милица Бајић Брковић 

Број кабинета: 342 

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

биће накнадно објављено 

3. члан менторске комисије: Проф.др Гордана Ћосић 

Број кабинета: ввв 

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

биће накнадно објављено 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Студтенти раде мастер пројекат у менторском студију. 
Менторски студио води један наставник – ментор мастер пројекта. 
Менторски студио има најмање 5, а највише 10 студената. 
На одабир кандидата утицаће: 

- Просечна оцена на основним студијама и досадашњим модулима дипломских студија. 
- Портфолио. 
- Посебна (мултидисциплинарна) заинтересованост за тему и предлог метода истраживања, исказани кроз 

изјаву о мотивацији. 
- Разговор са кандидатом. 
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Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 
Циљ задатка је да кандидат истражи постојеће и будуће (најављене) примере комерцијално-пословних комплекса 
на подручју Београда (и ван њега), анализира планске процесе који су претходили (или претходе) њиховој 
реализацији, дефинише пројектни програм, и, коначно, на локацији одабраној на основу претходном анализом 
дефинисаних критеријума, пројектује комерцијално-пословни центар. 
Од кандидата се очекује оптималан однос афирмативности и критичности према задатку, уз ангажовање високог 
нивоа социјалне свести и етичке посвећености у професионалном приступу. 
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Транзициони период у Србији обележен је развојем нових социјалних и економских категорија, од којих је једно од 
најизраженијих „СЛОБОДНО ТРЖИШТЕ “.  
Промена власничке структуре у свим економским токовима, резултирала је променом односа према градском 
грађевинском земљишту и довела до његове пуне комерцијализације.  
На тржишту ГРАДА локације се додељују (продају) на основу њиховог комерцијалног потенцијала, који се 
проверава првенствено спремношћу и способношћу инвеститора да осмисле садржај који ће им обезбедити високу 
материјалну добит.  
Архитектонско-урбанистичке структуре које се граде са таквом наменом морају да поштују одређена правила, која 
су у пракси првенствено постављена од стране инвеститора. Одговорност архитеката, као и других учесника у 
процесу планирања и изградње тиме може бити доведена у искушење. Питања односа појединачног и јавног 
интереса поред финансијске имају и наглашену етичку димензију. 
Метод рада на мастер пројекту: 

Целокупан ток рада на дипломском раду биће заснован на симулацији реалне професионалне ситуације. У првом 
кораку се од кандидата очекује да аналитички сагледају постављени проблем, и, уз консултације са ментором и 
члановима менторске комисије, поставе методолошки оквир тезе.  
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. Тежиште истраживања може бити на локацији, пројектном програму или технологији. 
Теза мастер пројекта садржи најмање два табака текста и додатне графичке илустрације или фотографије. 
У оквиру тезе неопходно је: 

- анализирати неке од постојећих примера у Београду и, евентуално, ван Београда, 
- дефинисати основну идеју (концепт) на основу које се приступа припреми пројектног задатка, 
- дефинисати критеријуме за одабир локације, 
- определити се за локацију на основу анализе по одабраним критеријумима, 
- образложити идеју и концепт структуре предвиђеног објекта, и 
- дефинисати пројектни задатак. 

Коначни резултат тезе мора бити детаљан пројектни задатак, који мора садржати елементе на основу којих би било 
могуће расписати архитектонско-урбанистички конкурс (урбанистичке параметре, очекиване садржаје, тражене 
површине, технолошке захтеве и др.).  
У другом делу кандидат на основу поствљеног пројектног задатка израђује архитектонско-урбанистички пројекат. 
Током израде пројекта, од кандидата се очекује преиспитивање и унапређивање постављеног програма. 
Садржаји које треба предвидети у оквиру новопројектованог објекта су првенствено комерцијалне природе, а по 
својој намени могу бити: 

- пословни простор, 
- продајни простор, 
- простор намењен угоститељству, забави и рекреацији, 
- сваке друге намене која се уклапа и допуњује наведене функције. 

Неопходно је понудити адекватна решења: 
- приступачности објекта: 

o пешице, аутомобилом, јавним превозом,... 
o мирујући саобраћај (паркирање у одговарајућем капацитету), 
o приступачност хендикепираним лицима и лицима са отежаним кретањем. 

- унутрашње организације: 
o линије кретања, сагледивост садржаја, оријентација, дистрибуција садржаја, 
o унутрашњи транспорт, са посебним освртом на приступачност свим категоријама корисника. 

- форме: 
o препознатљивост (идентификација) објекта, 
o читљивост концепта, 
o однос према окружењу (контекст). 

- примењеног конструктивног склопа и материјала: 
o рационалност, 
o брзина и ефикасност изградње, 
o флексибилност, 
o лакоћа одржавања, 
o оптималност инвестиције. 
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Исход рада на мастер пројекту: 

Од кандидата се очекује да, након успешно завршеног модула: 
- буду способни да раде одговорно, самостално и у интердисциплинарним тимовима, уз пуно 

трансдисциплинарно разумевање у циљу доношења одговарајућих одлука, 
- искажу капацитет за аналитичко и критичко размишљање, примену духа синтезе идеја и форми, 

генерисање и евалуацију идејних решења. 
- буду способни да комуницирају о својим идејама и концептима вербалним, писаним и графичким путем, са 

професионалним али и лаичким аудиторијумом. 
- буду способни да разумеју професију архитектуре и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми 

пројектних задатака који узимају у обзир социјалне факторе, али и политичке и финансијске мотивације 
које стоје иза пројектних захтева клијента и грађевинске регулативе, како би се развио етички оквир за 
доношење одлука у оквирима грађене средине; 

- поседују одговарајућа знања из урбаног дизајна, планирања и вештина укључених у процес планирања. 
- разумеју односе између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, као и потребе за 

повезивањем објеката и простора између њих са људским потребама и размером. 
- буду способни да креирају архитектонске пројекте који задовољавају и естетске и техничке захтеве. 
- покажу разумевање пројектовања конструктивне структуре, инжењерских и других проблема изградње 

повезаних са пројектовањем зграда, као и одговарајуће знање о физичким проблемима и технологијама, 
као и функцијама зграда које имају за циљ да обезбеде унутрашње услове комфора и климатске заштите. 

 

Препоручена литература (доступна у Библиотеци АФ и на Интернету): 

- Architektur für den Handel : Kaufhäuser, Einkaufszentren, Galerien : Geschichte und gegenwärtige Tendenzen 
= Architecture for the retail trade - department stores, shopping centres,arcades - history and current tendencies, 
Birkhauser 1996. 

- Design and planning of retail systems, Arcitectural Press, 1976. 
- Designing the world’s best retail centers, Images Publishing, 2004. 
- Retail and restaurant spaces : an international portfolio of 41 designers, Rockport Publishers, 2002. 
- http://en.wikipedia.org/wiki/Shopping_mall 
- http://www.mallofamerica.com/ 
- http://www.deltacitymalls.com/cms/item/home/sr.html 
- http://www.airportcitybelgrade.com/ 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из посебних 
области): 
Писана теза, са одговарајућим графичким прилозима, која не прелази 30 страна А4 формата, брани се пред 
менторском комисијом, у симулацији реалне професионалне ситуације. Од кандидата се очекује да припреми 
презентацију тезе у Power Point –у, која неће трајати дуже од 10 минута. Након презентације, чланови комисије 
постављају питања на која је кандидат дужан да концизно одговори. Након целокупне процедуре одбране (свих 
кандидата), комисија се повлачи и доноси одлуку о оцени. 
Пројектна документација мора бити на форматима максималне димензије 100 цм. Кандидат је дужан да прикаже 
све карактеристичне прилоге захтеване пројектним задатком који је саставни део претходно прихваћене тезе. 
Предвиђена је усмена одбрана пројекта. На одбрани је предвиђено учешће још једног, екстерног члана менторске 
комисије, који ће бити одређен накнадно. 
Критеријуми оцењивања: 
Током рада студент треба да покаже висок степен самосталности у свим фазама пројекта од дефинисања 
пројектног задатка до завршне одбране. 
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 проверава се способност кандидата да, на основу тезе мастер пројекта и самостално развијеног 
пројектног задатка са програмом, повеже теоретска становишта и практично деловање, примени савремене 
архитектонска схаватања, успостави 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. 
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. Урбанистичког или 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. 
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М9.1. Теза мастер пројекта поена 
 

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

поена 

активности у току семестра 
 

од 0п до 40п 
 
 

активности у току семестра од 0п до 40п 
 

писани елаборат 
 

од 0п до 50п 
 

графички и просторни приказ 
пројекта 

од 0п до 50п 
 

усмена одбрана тезе 
 

од 0п до 10 п 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 
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