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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
М9.1. Теза мастер пројекта - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Архитектонско-урбанистички или урбанистички пројекат – 20 ЕСПБ 
 
 
 
 
ТЕКСТ ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ: ДВОРАНА ЗА АТЛЕТИКУ 
 
 
 

наслов - тема:  
ПРОЈЕКАТ ДВОРАНЕ ЗА АТЛЕТИКУ НА НОВОМ БЕОГРАДУ, СА ИЗРАДОМ КОНСТРУКТИВНОГ 
ЕЛАБОРАТА 
 
 
СЛИКА: 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Садржај мастер пројекта 
 
Мастер пројекат представља рад у коме студент повезује сва стечена знања и вештине, показује да влада 
процесом истраживања, концепуализације, пројектовања и материјализације сложених архитектонско-
урбанистичких целина, пројектовање и прорачун конструкције објекта са израдом конструктивних детаља.  
 
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 идејног решења са додатнoм поставком 
конструкције објекта, њеним прорачуном и израдом конструктивних детаља.  
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. 
 
 
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. 
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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. 
 
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:  

ПРОЈЕКАТ ДВОРАНЕ ЗА АТЛЕТИКУ НА НОВОМ БЕОГРАДУ, СА ИЗРАДОМ КОНСТРУКТИВНОГ 
ЕЛАБОРАТА 
 

Наставник: Проф. др Милан Глишић, дипл.инг.арх. 

Сарадници:  

Асистент др Ружа Окрајнов Бајић, дипл.грађ.инг., Асистент мр Ненад Шекуларац, дипл.инг.арх. 

Демонстратори: 

 Реља Сретеновић, дипл.инж.арх, Милан Бојанић, дипл.инж.арх, Миодраг Грбић, дипл.инж.арх. 

Број кабинета:  247 

Време за консултације са студнтима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата), зависно од распореда наставе. 

Телефон:        3218747                                                                                              Е-маил:   glisic.milan@gmail.com 

 

2. члан менторске комисије: Доцент мр Александра Ђукић, дипл.инг.арх 

Број кабинета: 253 

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

3. члан менторске комисије: Проф. Дејан Миљковић, дипл.инг.арх. 

Број кабинета: 344 

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

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката на мастер студијима вредноваће се и оцене из предмета Механика и 

отпорност материјала, Принципи конструисања архитектонских објеката и Конструктивнх карактеристика примењених 
материјала. Такође, вредноваће се досадашњи рад и способност пројектовања и прорачуна конструкција.  
 

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.  

 

Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 

Циљ овог мастер пројекта је синтеза урбанистичке поставке дворане за атлетику, израда идејног пројекта који треба да 
саджи све неопходне функционане елементе, поставку конструтивног склопа са његовим прорачуном и израдом 
конструктивних детаља. 
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Tематски или просторни оквир мастер пројекта: 

Оквир пројекта је дефинисан урбанистичкиом поставком објекта на задатој локацији у блоку 26 на Новом 
Београду, дефинисањем функционалне шеме, израдом идејног архитектонског пројекта и конструктивног 
елабората. У оквиру објекта одригравају такмичења: тркачких дисциплина, скок у даљ, скок у вис, скок са 
мотком и бацање кугле. 
Могуће је истраживање формирања простора за рукомет, одбојку и кошарку. 
Дворана треба да буде пројектована за 3000 места за гледаоце. 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

Израда Тезе мастер пројекта, пројектовање објекта и израда конструктивног елабората.  

 

Исход рада на мастер пројекту: 

Идејни архитектонски пројекат са пројектом и прорачуном конструкције објекта, чиме студент свеобухватно 
сагледава компелексност постављеног проблема. 
 

 

Препоручена литература: 

Нормативи за пројектовање спортских објеката, Пропис за бетон и армирани бетон, Пропис за челичне конструкције, Пропис 

за дрвене конструкције, Пропис за грађење у сеизмичким зонама, и уџбеник Фундирање архитектонских објеката. 

 

 

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  

 
 

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 
 

            30п 
 

активности у току семестра             30п 
 

писани елаборат 
 

            60п графички и просторни приказ 
пројекта 

            60п 
 

усмена одбрана тезе 
 

            10п усмена одбрана пројекта             10п 

укупно 
 

            100п укупно            100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


