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План рада 
(попуњава наставник и предаје Руководиоцу Већа друге године дипломских студија 25.децембра 2008. у 16 сати) 

 

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, 2008/09 

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: 

01. – 03. јула 2009.  

Термини одбране тезе мастер пројекта: 

30.марта – 04.  априла 2009. 

 
 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 

Реконструкција у градском простору 

Наставник: 

Проф.др Владан Ђокић 

Број кабинета: 343 

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

према договору 

Телефон:       063 86 20 273                                                                                                                                                                                                                                   

Е-маил: vdjokic@arh.bg.ac.yu 

 

2. члан менторске комисије: 

Проф. Зоран Лазовић 

Број кабинета: 

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

3. члан менторске комисије: 

Проф.др Михаило Самарџић 

Број кабинета: 

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

 

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. 
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Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 
Развијање апликативних истраживачких метода, техника и сензибилитета према просторним аспектима реконструкције у 
градским просторима. Иновација у контексту – развијање вештина и алата за иновативно обликовање контекстуалних форми 
примерених активирању развојних процеса у оквирима постојећих градских структура.  
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

На који начин и у којој мери реконструктивни захвати могу да приме елементе који одговарају на савремене развојне 
иницијативе? Кроз истраживачки део долази се до избора локације за реконструктивни захват, индивидуалног формулисања 
његовог карактера, мере и степена интервенције. Пројектом студент конкретизује интервенцију и показује на који начин је могуће 
деловати у конкретном простору. Акценат је на успостављању везе између истраживачког и пројектног дела јер студент у 
истраживачком делу прикупља аргументе за став који заступа кроз пројекат. 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

Настава је организована у два дела: 1. истраживачки део (рад на конкретном просторном полигону, истраживање теоријских 
извора, актуелних експертских студија и релевантних докумената, методолошка предавања наставника, предавања гостујућих 
експерата), који води ка тези, и 2. пројектни део (реконструкција у изабраним оквирима на бази принципа и закључака до којих се 
дошло приликом формулације тезе), који води ка пројекту. У току разраде пројекта, кроз презентације и дебате студент развија 
технике аргументованог излагања идеја.    
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Способност за формирање пројектног задатка кроз дефинисање потреба друштва, корисника и клијената, и за истраживање и 
дефинисање контекстуалних и функционалних захтева за различите типове изграђених средина; 
Свест о релевантним кодексима, прописима и стандардима у планирању, пројектовању, изградњи, заштити здравља, 
безбедности, и употреби изграђеног окружења; 
 

 

 

Препоручена литература: 

 

 Bacon, Edmund N. Design of Cities. London: Thames and Hudson, 1967. 

 Benevolo, Leonardo. Storia della Citta. Roma: Laterza, 1976. 

 Braunfels, Wolfgang. Urban Design in Western Europe, Regime and Architecture, 900-1900. Chicago: The 

University of Chicago Press, 1988. 

 Djokić, Vladan. Urbana morfologija - grad i gradski trg. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, 2004. 

 Kostof, Spiro. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: 

Little, Brown and Company, 1991.  

 Kostof, Spiro. The City Assembled: The Elements of Urban Form Through History. Boston: A Bulfinch Press Book: 

Little, Brown and Company, 1992.  

 Lynch, Kevin. A Theory of Good City Form. Cambridge: The MIT Press, 1981. 

 Maksimović, Branko. Urbanizam u Srbiji, osnivawe i rekonstrukcija varo{i u 19. veku. Beograd: Gra|evinska kwiga, 1962.  

 Maksimović, Branko. Idejni razvoj srpskog urbanizma, period rekonstrukcije gradova do 1914. Beograd: Srpska akademija 
nauka i umetnosti, 1978. 

 Milić, Bruno. Razvoj grada kroz stoqe}a II. sredwi vek. Zagreb: [kolska kwiga, 1995. 

 Morini, Mario. Atlante di Storia Dell’urbanistca (dalla preistoria all’inizio del secolo XX). Milano: Editore Ulrico 

Hoepli, 1963. 

 Tošković, Dobrivoje. Urbani dizajn, urbanisti~ka tehnika i estetika. Bawaluka: Urbanistički zavod Republike Srpske, 2000. 

 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из посебних 
области): 
 
Теза – писани текст са илустрацијама 

Решење – пројекат у одговарајућој размери 

Критеријуми оцењивања: 

У истраживачком делу вреднује се: запажање и комуникативност којом је уочено приказано, заснованост закључака и ставова на 
релевантним теоријским концептима или емпиријским подацима. У пројектном делу вреднује се доследност ставу и теми коју је 
студент формулисао кроз истраживачки део као и разрада интервенције и композиционо решење. На завршном испиту посебно 
се вреднује комуникативност графичких прилога и аргументовано и концизно излагање. 
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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 
 

40п 
 
 

активности у току семестра 40п 
 

писани елаборат 
 

50п 
 

графички и просторни приказ 
пројекта 
 

50п 
 

усмена одбрана тезе 
 

10 п усмена одбрана пројекта 10 п 

укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


