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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 
 
 

Доц. Др Гордана Милошевић-Јевтић 

 
 
ТЕКСТ ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ: 
 

Студенти кроз рад на Мастер пројекту из ове области истражују различите проблеме и приступе 
обнови и ревитализацији простора културно-историјских и природних вредности. Савремена 
начела и међународне препоруке везане за потребу очувања културне и градитељске баштине 
полазне су основе за обликовање простора и архитектуре у условима одрживог развоја. 
Овладавање методологијом истраживања и валоризације градитељског наслеђа примарни су 
предуслови у изради просторних и детаљних планова презентације и ревитализације споменичког, 
историјског  и нематеријалног потенцијала једног подручја или целине. Основни циљ рада је 
развијање сензибилитета и свести студената према историјским и заштићеним просторима, и 
савремени приступ у изради архитектонско-урбанистичких пројеката, са посебним односом према 
социолошким, културолошким, историјским и другим утицајима који су довели до формирања 
специфичног карактера и посебних вредности појединих простора. Студенти се оспособљавају за 
рад на специфичним пројектима везаним за обнову и ревитализацију и очување аутентичности и 
идентитета историјских простора. 
 
 
 

наслов - тема:САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СПОМЕНИЧКОГ НАСЛЕЂА У СРБИЈИ  
 
 
 
СЛИКА:  
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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: 

САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СПОМЕНИЧКОГ НАСЛЕЂА У СРБИЈИ  

 

Наставник: 

 Доц. Др Гордана Милошевић-Јевтић  
 

Број кабинета:   
 232  

 

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

 

Телефон:    3218732  
 Е-маил:    

 

2. члан менторске комисије: 

Проф. др Лидија Ђокић  
 

Број кабинета: 304  
 

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: 

Средња оцена најмање 8 (осам) из предмета основних студија:  
Историја уметности 1 и 2, Историја архитектуре и насељавања 1 и 2, М15 – Проучавање и обнова 
градитељског наслеђа и предмета дипломских студија М2 – Историја и теорија архитектуре и из 
Изборног предмета М8- Античко наслеђе у Србији и М17 
 
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, 
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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: 

Студенти кроз рад на Мастер пројекту из ове области истражују различите проблеме и приступе 
обнови и ревитализацији простора културно-историјских и природних вредности. Савремена 
начела и међународне препоруке везане за потребу очувања културне и градитељске баштине 
полазне су основе за обликовање простора и архитектуре у условима одрживог развоја. 
Овладавање методологијом истраживања и валоризације градитељског наслеђа примарни су 
предуслови у изради просторних и детаљних планова презентације и ревитализације споменичког, 
историјског  и нематеријалног потенцијала једног подручја или целине. Основни циљ рада је 
развијање сензибилитета и свести студената према историјским и заштићеним просторима, и 
савремени приступ у изради архитектонско-урбанистичких пројеката, са посебним односом према 
социолошким, културолошким, историјским и другим утицајима који су довели до формирања 
специфичног карактера и посебних вредности појединих простора. Студенти се оспособљавају за 
рад на специфичним пројектима везаним за обнову и ревитализацију и очување аутентичности и 
идентитета историјских простора. 

 
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Тематски оквир задатка је САВРЕМЕНИ ПРИСТУП ПРЕЗЕНТАЦИЈИ СПОМЕНИЧКОГ НАСЛЕЂА У 
СРБИЈИ. Просторни оквир је везан за историјска места према слободном избору или предлогу 
ментора – археолошка налазишта, историјска градска језгра, делове насеља, старе грађевине или 
природне просторе које имају одређене културно-историјске вредности. Циљ је да се истражи 
историјско, културно и социолошко значење простора, његова трансформација кроз историју, 
карактеристике, вредности и потенцијали за његову обнову и укључивање у савремени живот. 
Пројектни задатак треба да обухвати све елементе архитектонско-урбанистичког пројекта, од ширег 
просторног контекста до конструисања и материјализације појединих грађених форми.  
 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

Рад на пројекту се спроводи на три нивоа. Први ниво рада се  занива пртходном истраживању 
историјске грађе, извора, литературе, архива и сл. и детаљном прикупљању података на терену 
који представљају базу за валоризацију простора и дефинисање концепта његове обнове и 
ревитализације. Други део рада обухвата анализе ширег окружења, постојећег стања урбане 
структуре и критички однос према ранијим предлогозима или реализованим решењима сличних 
проблема из окружења. Ова два нивоа истраживања изводе се уз консултовање постојеће 
литературе, затим теоријских радова и савремених препорука и повеља из области заштите и 
обнове историјских места. Трећи и завршни ново представља дефинисање програма и пројектног 
задатка, односно идеје и концепта обнове и ревитализације простора. Израда архитектонско-
урбанистичког пројекта са свим неопходним прилозима (ситуациони планови, цртежи основа, 
пресека, изгледа и детаља у одговарајучој размери, модел или макета).  
 

 

Исход рада на мастер пројекту: 

Способност за формирање пројектног задатка кроз дефинисање потреба друштва, корисника и 
клијената, и истраживање и дефинисање контекстуалних и функционалних захтева за различите 
типове изграђених средина. Успостављање складног односа грађевина и њиховог окружења са 
савременим потребама друштва. Адекватно познавање историје и теорије архитектуре и сродних 
уметности, технологија као и хуманистичких наука. Овладавање методологијом истраживања, 
селекције информација и припреме пројектног задатка. Оспособљавање за критичко просуђивање 
и одређивање стратегије  у заштити, презентацији и ревитализацији споменичког наслеђа. 
Адекватно познавање урбанистичког пројектовања, планирања и других вештина укључених у 
процес пројектовања применом маштовитости, креативног размишљања, у спрези са техничким 
знањима конструктивних система, материјала и архитектонских конструкција. Способност писања и 
цитирања извора  и литературе и јасна и квалитетна усмена одбрана мастер пројекта.  
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Препоручена литература: 

Arnold, D. (2002): Reading Architectural History, Routledge, London - New York.  
Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasledja. Kotor: EXPEDITIO, 2005.  
Јука Јукилето. "Аспект аутентичности", у: Гласник Друштва конзерватора, бр. 26 (2002), 
Београд, 11-16.  
Јука Јукилето. "Планирање насеља и конзервација", у: Гласник Друштва конзерватора, 

бр. 26 (2002), Београд, 21-27.  
Јука Јукилето. "Конзервација између праксе и теорије", у: Гласник Друштва 
конзерватора, бр. 27 (2003), Београд, 9-14.  
Светислав Вученовић. Урбана и архитектонска конзервација, том 1, Свет-Европа. 
Београд: Друштво конзерватора Србије, 2004.  
Херб Стовел, "Културни пејзаж: нови приступ очувању културног наслеђа", у: Гласник 

Друштва конзерватора, бр. 27 (2003), Београд, 14-18.  
 

 

 

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 
 

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 

 
Продекан за наставу Аф-Бгд. 

 
 
        в. проф. Владимир Лојаница 


