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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 
 
 
 
 
 
 
ТЕКСТ ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ: 
 
Студио се бави критичком полемиком приступа процесу стварања 'новог' архитектонског објекта. У оквиру серије под 
називом АНАРХИТЕКТУРА Студио ће анализирати различите аспекте критичке полемике од којих ће свака тема бити 
обрађена у облику посебног пројектног задатка. 

 
Први пут у се у савременој историји без утицаја светског рата, прогрес светске грађевинарске активности зауставио 
симултано у целом свету. И успркос једногласних подвига као што је завршетак опне највишег торња на свету у Дубаију 

захуктала грађевинска делатност са краја прошлог и почетка овог века се у сред сопственог врхунца развоја изненада 
нашла пред великим вакумом светске финансијске кризе и распадом веома комплексног глобалног система који је 
представљао основу тога развоја. 

 
Док ново изграђени архитектонски објекти одјекују празни чекајући купце и кориснике а нових је све мање, архитектонска 
професија почела је да поставља низ питања о само-сврсисходности, начинима опстанка и могућности еволуције 

професије. 
 
Као рефлексија одјека оваквог светског стања архитектуре, у овом семестру Студио се неће бавити производњом нове 

архитектуре већ анализом постојећих архитектонских објеката – споменика културе у Београду од којих су многи затворени 
или раде са непотпуним капацитетом, или се налазе у стадијуму напуштености и пропадања. 

 

 
 
наслов - тема: 
 
А Н А Р Х И Т Е К Т У Р А  
архициклирање – рециклирање архитектуре 
 
 
 
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 
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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 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: 

А Н А Р Х И Т Е К Т У Р А  
архициклирање – рециклирање архитектуре 
 
Наставник: 

Ментор: в. проф. Дејан Миљковић 
Гостујући ментор: Божана Комљеновић, Zaha Hadid Architects 
 
Број кабинета:  344 

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

Термин ће бити утврђен накнадно. 

Телефон: 011.3218.724      Е-маил: studio.miljkovic@gmail.com   

 

 

2. члан менторске комисије: 

Доц. Зоран Ђукановић 

Број кабинета: 011 

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

Термин ће бити утврђен накнадно. 

3. члан менторске комисије: 

Проф. др Милан Глишић 

Број кабинета: 349a 

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

Термин ће бити утврђен накнадно. 

 

 

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: 
 
Студио се бави критичком полемиком приступа процесу стварања 'новог' архитектонског објекта. У оквиру серије под 

називом АНАРХИТЕКТУРА Студио ће анализирати различите аспекте критичке полемике од којих ће свака тема бити 
обрађена у облику посебног пројектног задатка. 
 

Први пут у се у савременој историји без утицаја светског рата, прогрес светске грађевинарске активности зауставио 
симултано у целом свету. И успркос једногласних подвига као што је завршетак опне највишег торња на свету у Дубаију 
захуктала грађевинска делатност са краја прошлог и почетка овог века се у сред сопственог врхунца развоја изненада 

нашла пред великим вакумом светске финансијске кризе и распадом веома комплексног глобалног система који је 
представљао основу тога развоја.  
 

 
 
 

Док ново изграђени архитектонски објекти одјекују празни чекајући купце и кориснике а нових је све мање, архитектонска 
професија почела је да поставља низ питања о само-сврсисходности, начинима опстанка и могућности еволуције 
професије.  

 

 
 

 
 
Као рефлексија одјека оваквог светског стања архитектуре, у овом семестру Студио се неће бавити производњом нове 

архитектуре већ анализом постојећих архитектонских објеката – споменика културе у Београду од којих су многи затворени 
или раде са непотпуним капацитетом, или се налазе у стадијуму напуштености и пропадања. 
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Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Тема којом ће се Студио бавити је рециклирање објеката културе и споменичке архитектуре на подручју града Београда са 
инспиративним освртом на дело уметника-архитекте Гордон Мата Кларка из серије радова интервенција у напуштеним 
зградама под истим именом Анархитектура. 

 

   
 

На изабраним локацијама напуштених или запуштених архитектонких објеката – споменика културе студенти ће имати 
прилику да се критички осврну на све аспекте кризе омогућавања културне активности у Београду. 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

Студенти су позвани да произведу пројекат који ће бити резултат: 

- критичке анализе у циљу стварања главне окоснице пројекта 
- формирања става или постулата проистеклих из критичке анализе 
- одабира локације која највише илуструје усвојени постулат 

- пројектни предлог у циљу одбране постулата 
 

 
 
Главни критички осврт ове анализе треба да се заснује на усвојеном ставу о томе шта представља дефиницију простора 
објекта културе, да ли објекат мора да поседује ‘употребљиву унтрашњост’ и да омогући приступ публици да би се сматрао 

објектом културе и да би обављао функцију истог. У ту анализу спада и критичка анализа о улози објеката – споменика 
културе у граду данас. 
 

У критичку анализу разматрања спада и анализа проблема које ће студенти сами идентификовати у процесу анализе као 
што су: 
- генерални недостатак простора за одвијање културних активности 

- проблем финансирања стварања нових простора 
- проблем одржавања и континуитета објеката културе (већина музеја у Београду је затворена или ради са непотпуним 
капацитетом) 

- анализа потребе, величине и разноврсности простора 
- анализа потребе и постојеће флексибилности објеката културе да се прилагоде променама потреба града 
 

Од студената се очекује да приликом приступа задатој тематици усвоје проактивни став у циљу налажења идивидуалног 
‘гласа’ током целог пројекта; од интерпретације пројектног задатка, трасирања сопствених критичких метода обраде 
тематике, процеса остваривања и техничке обраде до финалне презентације завршеног пројекта. 
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Динамика пројекта: 

 
- идентификација проблематике 
- предлог критичке анализе и образложење изабране локације 

- предлог метода обраде пројекта 
- предлог индивидуалног временског програма рада на пројекту са јасно идентификованим пројектним задацима у оквиру 
програма 

- садржајни програм пројекта (намена, величина...) 
- анализа и критика предложене пројектне тезе 
- интентификација специфичног програма 

- детаљна примена техничке и наменске методологије 
- консолидација општег групног концепта 
- изложба и одбране пројектних решења 

 
Поред индивидуалних консултација током целог курса предвиђене су две креативне радионице између 7. и 20. недеље чији 
је главни циљ да инспирише и подстакне критичку мисао. У овом семестру креативне радионице бавиће се отварањем 

дискурса на тему ‘Анализа механизама комплексних система одговора на специјализоване потребе урбаних средина данас 
у свету’. 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Изабране локације и пројектни предлози ће бити представљени у групи тако да формирају јединствену целовиту мрежу 

(мапу) нових простора и архитектонских експресија насталу искључиво од рециклираних архитектонких објеката – 
споменика културе. 
 

 

 

Препоручена литература: 

 
Urban Scan / G. Lignano, Lot/Ek / Laurence King Publishing 
 

Gordon Matta-Clark / Thomas Crow, Corinne Diserens (ed.), Judith Russi Kirshner, Christian Kravagna / Phaidon 
 
Diller Scofidio + Renfro / The Highline New York City / www.thehighline.org 

 
Millenium Park, Chicago / www.millenniumpark.org 
 

First look: Chipperfield’s Neues Museum / Roz Bulleid / www.architectsjournal.co.uk 
 
REM Island: Recycling Pirate Architecture / Jeroen Beekmans / The Pop-Up City / 

http://popupcity.net/2009/09/rem-island-recycling-pirate-architecture 
 

 

http://www.thehighline.org/
http://www.millenniumpark.org/
http://www.architectsjournal.co.uk/
http://popupcity.net/2009/09/rem-island-recycling-pirate-architecture
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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 
 
 
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 
 

30 
 

активности у току семестра 30 
 

писани елаборат 
 

60 графички и просторни приказ 
пројекта 

60 
 

усмена одбрана тезе 
 

10 усмена одбрана пројекта 10 

укупно 
 

100 укупно 100 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
Продекан за наставу Аф-Бгд. 

 
 
        в. проф. Владимир Лојаница 


