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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2008/09 
 
М9.1. Теза мастер пројекта - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Архитектонско-урбанистички или урбанистички пројекат – 20 ЕСПБ 
 
 
 
 
Доцент мр Иван Куцина 
 
 
ТЕКСТ ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ: 
 
Пројекат Звездаризација који се бави питањима оставривања јавног интреса грађана на пројектима 
унапређња животног окружења на територији Општине Звездара, биће реализован уз непосредно учешће 
Одељења за развој Општине Звездара, становника и саморганизованих група грађана. Студенти ће моћи да 
изаберу по један из серије пилот пројеката за јавне објекте и просторе различитих величина и намена које 
Општина Звездара намерава да реализује или да иницира у текућој години. Поред тога што пружа могућности 
студентима да се приближе актуелној пракси и опробају у свакодневном послу који их чека, пројекат 
Звездаризација има и карактер експеримента јер настоји да на иновативан начин активира неискоришћени 
потенцијал јавности у стварању градског простора. Експеримент се састоји у формирању и примени 
платформе за партиципацију у процесу пројектовања која ће омогућити заинтресованима да кроз 
артикулисану размену идеја и аргумената у сарадњи са студентима дођу до заједничког предлога за решење 
одабране просторне ситуације. 
 
 

наслов - тема:  
 
ЗВЕЗДАРИЗАЦИЈА 
 
 
СЛИКА: 
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УПУСТВО 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, концепуализације, 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 задака 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 схаватања, 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 менторком 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 семетру, могу га поново уписати поново тек у  
   пролетњем семестру наредне школске године. 
 
- Студтенти 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.  
 
- На јавну усмену одбрану студента ментор може да позове додатног, гостујућег члана менторске комисије  
  који није запослен на факултету. 
 
- Гостујући члан менторске комисије има иста права и обавезе на усменој одбрани као и остали чланови  
  менторске комисије. 
 
- Ментори дају 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. 
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- 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 петнаестоминутне са сваким  
  чланом менторске комисије. 
 
- Консултације се одвијају у наставничким кабинетима у терминима које одреде наставници пре почетка  
  семестра. 
 
- 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 менторком комисијом. 
Менторска комисија оцењује тезу, одобрава студенту даљи рад на пројекту или га упућује на дораду тезе. 
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. 
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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: ЗВЕЗДАРИЗАЦИЈА 

 

Наставник: доцент мр Иван Куцина 

Број кабинета:  238 

Време за консултације са студнтима: уторком од 10 до 14 сати 

Телефон:  011 3218 738 / 064 133 24 17                                                                                                                                                                               

Е-маил:  kucinakucina@gmail.com  

 

2. члан менторске комисије: 

 

Број кабинета: 

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

 

3. члан менторске комисије: 

 

Број кабинета:  

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

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

 

Знање енглеског језика 

Коришћење компјутерских апликација: ACAD, 3D max, Photoshop, PowerPoint, Word, Google, Blog 

Крититички однос према друштву и креативни однос према реалном простору 

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: 

 

Пројекат Звездаризација који се бави питањима оставривања јавног интреса грађана на пројектима 

унапређња животног окружења на територији Општине Звездара биће реализован уз непосредно учешће 

Одељења за развој Општине Звездара, становника и саморганизованих група грађана. Студенти ће моћи да 

изаберу по један из серије пилот пројеката за јавне објекте и просторе различитих величина и намена које 

Општина Звездара намерава да реализује или да иницира у текућој години. Поред тога што пружа могућности 

студентима да се на крјау школовања приближе актуелној пракси и опробају у свакодневном послу који их 

чека, пројекат Звездаризација има и карактер експеримента јер настоји да на иновативан начин активира 

неискоришћени потенцијал јавности у стварању градског простора. Експеримент се састоји у формирању и 

примени платформе за партиципацију у процесу пројектовања која ће омогућити заинтресованима да кроз 

артикулисану размену идеја и аргумената у сарадњи са студентима дођу до заједничког предлога за решење 

одређене просторне ситуације. 

 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

 

У времену када је економски прогрес постао једина мера постојања државне заједнице, а концепт 

приватизације прихваћен као једина могућност за оставривање прогреса, када се нови закони доносе да би се 

појединицима омогућило да стекну власништво над јавним добрима, када је знање има смисла једино ако 

постиже комерцијални ефекат, само још развој јавног градског простора преостаје као могућности за 

испољавање алтернативних модела развоја друштва - оних модела који су орјентисани, ка откривању 

локалних потенцијала, ка подстицању социјалне размене, ка формулисању заједничких интреса, ка 

остваривању здравог и одрживог животног окружења. Истраживање и примена таквих нових модела започело 

је током претходне деценије у свету и под утицајем глобалне кризе капиталистичког система све више добија 

на значају. Не ради се о повратку на потрошене моделе које су биле актуелне током кризе у седамдесетим, 

већ у трагању за новом личном и професионалном одговорношћу у контексту напредних технологија 

комуникације, социјалних неправди и егзитенцијалне неизвесности. У таквим условима остваривање права 

сваког појединца на град какав жели постао је циљ деловања архитеката и урбаниста. Планирање и 

реализација тог циља је веома сложен посао, не само зато што постоје многе спољне препреке и ограничења, 

већ и због тога што су инструменти којима се струка до сада служила непримељиви. Све је потребно 

преиспитати: од филозофије универзалног хуманизма која је послужила као основ за формулисање метода 

планирања и пројектовања, до начина репрезентације пожељних социјалних вредности, од позиције аутора у 

процесу пројектовања, до параметара који легализују степен усклађености једног производа са другим у 

заједничком простору. Управо неизвесност која влада унутар струке уз неизвесност која одређује актуелну 

стварност омогућује да се сваком послу, а нарочито оном који има највише везе са свакодневицом, приђе са 

жељом за иновацијом и поверењем у експеримент. Када се ради о јавном простору савременог града, немамо 

другог избора већ да користимо сваку прилику да истражујемо и испробавамо нове методе рада.  

Пројекат Звездаризација управо пружа прилику да се експеримент партиципације опроба као нови 

инструмент у условима.свакодневне праксе. У законским прописима, место партиципације било је на крају 

процеса пројектовања када је тешко променити кључна решења. Укључивање партиципације у ток процеса 

пројектовања није законски регулисано, али за то и нема потребе будући да је процес пројектовања пре свега 

стручно, а не правно питање. Уколико струка прихвати партиципацију као мерило прогфесионалне етике и 

начин испољавања професионалне одговорности онда ће то представљати већу обавезу од законског 

прописа. Прихватање партиципације, међутим, представља само део проблема. Други део проблема  је 

питање начина на који се она формулише и примењује у конкретним околностима. На основу досадашњих 

искустава студентима ће бити понуђен комбиновани модел који се састоји од три круга партиципације у којима 
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се кроз различите инструменте преиспитују претходно стечена сазнања. Инструменти који асе користе су 

дубинске анкете, креативне радионице и јавне дискусије. Студенти ће на почетку радити на стварању 

простора за разговор у коме ће жеље и аргументе размењивати појединци, групе грађана, представници 

институција и стручњаци, без утврђених граница које би унапред одредиле улоге у пројекту. Током разговора у 

зависности од капацитета појединаца и спремности да се иницира одређено решење појавиће се простор за 

креативно испољавање.  

У развоју пројекта студентима ће користити препоруке изведене из развојне стратегије под називом 

Балканизација, настале дугогодишњим истраживањем трансформације градова Балкана процесом нелегалне 

самоградње..Напомињем их у изворном облику: 

fragmentation - reduction of authority and the growth of self organized bottom-up initiatives  

concurrency - spatial implications of the various simultaneous states of existence  

hybridization - invention resulting from the fusion of multiplicity  

convertible border - potential of distorting limitations into space of exchange  

temporary hierarchy - ability to take over particular initiative for the limited time  

minimal commons – a bit of coexistence where there’s nothing left to lose but a lot to add 

raw end - unintentional result of the most literal application of the basic constructing tools  

expandability – capacity of hosting body to adapt to the uncoordinated external partitions  

leftovers – free spaces in between fulfilled desires 

under construction – continual delay due to undetermined constructing process 

 

Метод рада на мастер пројекту: 

 

После прве припремне недеље, истраживање почиње посетом Општини Звездара и избором локације.  

После тога приступа се дефинсању актера који имају интрес за изабрану локацију, успостављању контаката и 

анкетирању.  

На основу анкета изводи се заједнички профил групе испитиваних актера. Утврђују се њихове незадовољене 

потребе, мотиви, обрасци понашања. а на основу тога профила се пројектни задатак.  

Читав процес се представља и анализира у Тези Мастер пројекта која се брани седме недеље. 

У следећем кораку приступа се изради програмског, просторног и архитектонског дијаграма што води 

структурирању архитектонско-урбанистичког решења.  

Студенти раде заједно са испитаним актерима у радионици у којој актери трансформишу елементе решења 

који су изведени на основу профила групе.  

После тога кристећи се препорукама стратегије Балканизације студенти довршавају пројекат све до петнаесте 

нењеље када га представљају актерима и другим студентима који га критикују.  

У следећим недељама пројекат се мења и довршава. 

Тема задатака није само пројектовање јавних објеката, већ уобличавања система социјалних и просторних 

односа измећу становника и јавног простора 
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Исход рада на мастер пројекту: 

 

Способност за формирање пројектног задатка кроз дефинисање потреба друштва 

Разумевање јавног интреса, просторних захтева и питања једнакости и доступности; 

Свест о релевантним кодексима, прописима и стандардима у планирању, пројектовању, изградњи, заштити 

здравља, безбедности, и употреби изграђеног окружења; 

Способност да се делује са знањем о културним преседанима у локалној и светској архитектури; 

Знање о пројектантским теоријама и методима. 

Знање о пројектантским преседанима и архитектонској критици. 

Способност да употреби маштовитост, размишља креативно, иновативно, и пружи пројектантско вођство; 

Способност да прикупи информације, дефинише проблеме, примени анализе и критичко просуђивање и 

формулише стратегије за акцију у оквиру партиципативног метода пројектовања 

Способност да помири дивергентне факторе, интегрише знања и примени вештине у креирању пројектантског 

решења. 

Разумевање о циклусу трајања материјала, питањима еколошке одрживости, атацима на окружење, 

енергетски рационалном пројектовању, као и пасивним системима и управљању њима; 

Способност да се делује са иновативним, техничким компетенцијама у примени техника грађења и 

разумевању њиховог развоја; 

Способност да се делује и комуницира идејама путем сарадње, разговора, нумеричких и текстуалних 

података, цртежа, моделовања и процењивања; 

Способност  употребе мануелних и електронских графичких и моделарских капацитета у циљу истраживања, 

дефинисања и комуницирања у вези са пројектантским предлогом; 

Свест о потенцијалним улогама архитеката у новим пољима активности и у међународном контексту; 

 

 

 

 

Препоручена литература: 

 

The Community Planning Handbook, Nick Wates, Earthcsan Publications Ltd,  UK 2000 

The Creative City, A Toolkit for Urban Inovators, Earthscan, London 2000 

Participatory Workshops. Robert Chambers, Earthscan, London, Sterling VA,, 2002 

Participation Works, New Economics Foundation, 2000 

Tools to Support Participatory Urban Decision Making, UN Habitat, Nairobi, 2003 

Шта је партиципативно планирање, UN Habitat Office in Belgrade, 2006 

Партиципативно планирање, Ратка Чолић, Задужбина Андрејевић, 2006 

Design Like You Give a Damn, Architecture for Humanity, Thames and Hudson, London 2006 

Superuse, Ed Van Hinte, Cesare Peeren, Jan Jongert, 010 Publishers, Rotterdam 2007 

Organizing for Change, Michael Shamiyeh, Birkhauser, Basel, 2006 

 

http://www.youngfoundation.org.uk/ 

http://sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html 

http://www.cohousing.it/ 

 

Сви корисни чланци и студије на интернету 

 

 

 

http://www.youngfoundation.org.uk/
http://sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html
http://www.cohousing.it/
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Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из 
посебних области): 
 

Писана теза до 30 страница (font 12 , arial, 1,5 space) уз додатне илустрације. Теза садржи архиву, мапе, 

фотиграфије, графиконе, анкете и пројектени задатак. 

Графички и просторни приказ урбанистичког решења изабране локације у размерама 1:500 до 1:200 на 

формату А3 

Графички и просторни приказ архитектонског идејног решења са техничким елементина идејног пројекта у 

размерама 1: 50 до 1:5 на формату А3 

Дигитални приказ целокупног материјала са процесом истраћивања и пројектовања у Power Point-u 

Отворене усмене одбране тезе и пројекта пред комисијом и присутним гостима  

 
Критеријуми оцењивања: 

 

Поред завршене тезе и пројекта и начина усмене презентације, оцењује се и активност студената у 

истраживању, размени информација и дискусијама. Посебно се цени испољена друштвена одговорност, 

истраживачка радозналост и пројектантска инвентивност.  

 
 

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 
 

мин од 0п до 30п 
 

активности у току семестра мин од 0п до 30п 
 

писани елаборат 
 

маx од 0п до 60 графички и просторни приказ 
пројекта 

маx од 0п до 60п 
 

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 

 
 


