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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
М9.1. Теза - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Пројекат – 20 ЕСПБ 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 14.  јануара 2011 године.  
 
 
наслов - тема: 
 
INCOMPLETE DREAM OF BELGRADE CONTINUITY 
 
 
ТЕКСТ ЗА НАСЛОВНУ СТРАНУ:  
 
Програм Public Art & Public Space – Incomplete dream of Belgrade continuity се бави оспособљавањем студената за 
планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних градских простора њиховим активирањем и 
(ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава, посебно у пољима у којима се најнепосредније додирују, 
прожимају и премламају домени архитектуре и уметности. 
 
Циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката, у јавним 
градским просторима, односно реализације „архитектуре за уметност“, која се остварује интердисциплинарним деловањем 
уметника, архитеката, планера, дизајнера и других ингерентних струка, као и различитим облицима учешћа јавности и 
локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације. 
 
 
 
 
СЛИКА: 
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УПУTСТВО 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, концептуализације, 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 задатка 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 семестру, могу га поново уписати поново тек у  
   пролетњем семестру наредне школске године. 
 
- Студенти 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.  
 
- Члан менторске комисије може бити гостујући наставник 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. 
 
- На основу тематског или/и просторног оквира  студент дефинише пројектни задатак. 
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- 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 петнаесто-минутне са сваким  
  чланом менторске комисије. 
 
- Консултације се одвијају у салама у терминима утврђеним распоредом. 
 
- 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 менторском комисијом. 
Менторска комисија оцењује тезу и одобрава студенту даљи рад на пројекту. Оцене са одбрана теза предају 
се студентској служби најкасније до 08. Априла 2011. 
 
 
 
Двадесетпрве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, у понедељак 01. Јула 2011. године у 10 
сати сви студенти који желе да бране рад у року су дужни да према упутству које је могуће преузети са сајта 
факултета, своје пројекте поставе на завршној изложби. 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 2010/2011. 
години.  
 
Двадестпрве недеље студент приступа јавној усменој 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 који је саставни део правилника о 
дипломском раду. 
 
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 среду 14. јануара 2011. године  
 
Презентација мастер пројеката обавља се на сајту факултета од петка 21. јануара 2011. Године до 1 
Фебруара 2011 
 
Пријављивање студената је у среду  02. фебруара 2011 године у 12 сати у кабинетима ментора 
Приликом пријаве студенти достављају: једну А4 страницу са својим курикулумом, дигитални портфолио у 
ПДФ формату на ЦД-у 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 на вратима 
кабинета и шаљу администратору факултетског сајта у петак у 04. фебруара у 12 сати.  
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Објављивање спискова примљених студената по студијима и број слободних места у понедељак 07. 
фебруара у 15 сати. 
 
Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала места рангирањем 
ментора у другом кругу и предајом попуњеног обрасца студенској служби у среду 09. фебруара у 10 сати. 
 
Рачунар распoређује студенте код ментора на основу просечне оцене из модула М4. М5 и М6. 
 
Коначни спискови студената објављују се у понедељак  14. фебруара 2011в   .  
 
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру. 
 
Завршна изложба приказа пројеката одржаће се 21. радне недеље,  5.  јула у уторак. 
 
Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 21. радне недеље, 6. 7. и 8.  јула у среду, четвртак  и петак. 
  
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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  
М9. 2. Пројекат 
Година студија:  
4. семестар мастер академских студија 2010/11 
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: 
Према распореду за 2010/11 
Термини одбране тезе мастер пројекта: 
Према распореду за 2010/11 
 
 
Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 

INCOMPLETE DREAM OF BELGRADE CONTINUITY 
Наставник:  

Доц. Зоран Ћукановић  
 

Број кабинета:  011 

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

биће накнадно договорено 
 

Телефон:                                                                              Е-маил:  duke@arh.bg.ac.rs 

www адреса:  www.arh.bg.ac.rs 

 

2. члан менторске комисије:  
Проф. Дејан Миљковић  
 

Број кабинета:   344 

Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно)  

биће накнадно договорено 

3. члан менторске комисије:  
Проф. Др Миодраг Несторовић 

Број кабинета:   348a 

Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно) 

биће накнадно договорено 

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката на мастер студијима узимаће се у обзир и оцене из предмета који изучавају 
области урбанизма, уметности, дизајна, визуелних комуникација, социологије, затим спремности студента за 
интердисциплинарни и тимски рад, и коначно познавање једног светског страног језика.  
 
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: 
 
Програм Public Art & Public Space – Incomplete dream of Belgrade continuity се бави оспособљавањем студената за 
планирање, пројектовање и реализацију пројеката унапређења јавних градских простора њиховим активирањем и 
(ре)дизајном применом различитих уметничких форми и средстава, посебно у пољима у којима се најнепосредније додирују, 
прожимају и премламају домени архитектуре и уметности. 
Циљ програма је упознавање студената са врстама, облицима и условима реализације уметничких пројеката, у јавним 
градским просторима, односно реализације „архитектуре за уметност“, која се остварује интердисциплинарним деловањем 
уметника, архитеката, планера, дизајнера и других ингерентних струка, као и различитим облицима учешћа јавности и 
локалне заједнице у процесу планирања, пројектовања и реализације. 
 
 
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Тематске области: урбани дизајн, уметност, public art, јавни градски простори, архитектонско пројектовање, урбани 
менаџмент, менаџмент у уметности, урбанистичко планирање.  

На изабраној локацији (локацијама), или у оквиру изабраног ширег тематског оквира, истражују се могућности унапређења 
јавних градских простора њиховим активирањем и (ре)дизајном применом различитих уметничких медија, метода и форми 
изражавања. Сваки студент бира за предметно подручје једну просторну целину (или специфично поље деловања) за коју:  

а) дефинише опште карактеристике,  

б) дефинише специфичне карактеристике и квалитете јавних простора (или специфичног поља деловања); те на основу тога 
идентификује и анализира постојеће и утврђује нове локације за пројекте public art-a,  

в) истражује потенцијале одабраних подручја (или специфичног поља деловања у локалним условима) за реализацију 
различитих облика public art-a  

г) израђује оригиналне пројекте public art-a уз истивремено сагледавање потенцијалних ефеката реализације тих пројеката и 
сегледавање могућности њиховог териоријалног и-или тематског умрежавања.  

 
 
Метод рада на мастер пројекту: 

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су: консултације, тематске дебате, 
интерактивни облици наставе, анализа случајева, истраживање референтних извора података (библиотека, интернет, 
планска документација и сл.) индивидуални или групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, теренски рад, 
рад са локалном заједницом, рад са локалном самоуправом и јавним сервисима, интердисциплинарна истраживања, и сл.  

 
 
Исход рада на мастер пројекту: 

Мастер пројекат је конципиран тако да код студената развија:  

− разумевање у области студирања, које допуњује знање стечено на основним академским студијама и представља 
основу за развијање критичког мишљења и примену знања;  

− примену знања у решавању проблема у новом или непознатом окружењу у ширим или мултидисциплинарним 
областима унутар образовно-научног односно образовно-уметничког поља студија;  

− способности да интегришу знање, решавају сложене проблеме и да расуђују на основу доступних информација које 
садрже промишљања о друштвеним и етичким одговорностима повезаним са применом њиховог знања и судова;  

− способности да на јасан и недвосмислен начин пренесу знање и начин закључивања стручној и широј јавности;  

односно  

− познавање урбанистичког пројектовања, планирања и других знања и вештина укључених у процес урбаног дизајна;  

− способност да употреби маштовитост, размишља креативно, иновативно; односно капацитет за генерисање креативно 
нових идеја и форми;  

− способност употребе и стварања дговарајућих филозофских приступа који воде откривању и разумевању теорија у 
културолошком контексту. односно способност да се препознају и на одговарајући начин употребе архитектонске 
теорије, концепти, парадигме и принципи;  

− свест о питањима и темама савремених дебата о архитектури;  

− способност да се делује са знањем о историјским и културним преседанима у локалној и светској архитектури;  

− свест о потенцијалним улогама архитеката у конвенционалним и новим пољима активности и у међународном 
контексту;  

− познавање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија као и хуманистичких наука; односно свест 
о везама између архитектуре и других креативних дисциплина; то јест разумевање значаја у интердисциплинарних 
приступа у урбаном дизајну и планирању; односно способност за развијање транс-дисциплинарног разумевања; кроз 
развијање свести о, и способности адекватне употребе знања, вештина и алата других техничких, хуманистичких, 
природних наука и уметности; а посебно познавање уметности као утицаја на квалитет архитектонског и урбанистичког 
пројектовања, односно способност да се делује са знањем из лепих уметности као утицајем на квалитет архитектонског 
и урбаног дизајна;  

− разумевање односа између људи и грађевина, између грађевина и њиховог окружења, као и потребе за повезивањем 
објеката и простора између њих са људским потребама и размером; то јест разумевање релевантног друштвеног 
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контекста под који се подводи грађена средина, ергономских и просторних захтева, као и питања једнакости и 
доступности; односно способност да се делује са знањем о друштву и корисницима; то јест способност за креирање 
адекватних пројектних програма кроз дефинисање потреба друштва и корисника, и за истраживање и дефинисање 
контекстуалних и функционалних захтева за различите типове грађених средина; дакле, разумевање професије 
архитекте и улоге архитеката у друштву, посебно у припреми урбанистичких и архитектонских програма који третирају 
друштвене утицаје;  

− способност да се делује са знањем о природним системима и грађеној средини;  

као и  

− способност да прикупи информације, дефинише проблеме, примени анализе и критичко просуђивање и формулише 
стратегије за акцију; односно способност да се идентификују и на одговарајући начин употребе извори релевантних 
информација и идентификују и искористе пронађени алати (библиографски извори, инвентар архива, итд.);  

− способност за рад и у режиму високе аутономије, и у сарадњи са другима;  

− капацитет за примену знања у пракси;  

− капацитет за евалуацију идеја предлога и форми;  

− личне и друштвене вештине у приказивању и комуникацији, путем говора, писања и скицирања; односно способност да 
се на одговарајући начин комуницира са различитом публиком у вербалној, писаној или графичкој форми.  

 
Препоручена литературa: 
− ЈАВНА УМЕТНОСТ И КРЕИРАЊЕ МЕСТА: студија случаја Београд – градска општина Стари град, Зоран Ђукановић  

Јелена Живковић, Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд; 2008. 

− СТУДИЈА ПРОСТОРНИХ МОГУЋНОСТИ АКТИВИРАЊА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА И ПРИМЕНЕ PUBLIC ART -A 
У УЖИЦУ; Зоран Ђукановић, Јелена Живковић, Александар Бобић, Стеван Вуковић и други; Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Public Art & Public Space; Наручилац: „ACADEMICA“, Ужице, 2006. 

− УРБОФИЛИЈА; Дарко Радовић, Зоран Ђукановић, Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд; 2007. 

− СТУДИЈА УРБАНИХ ПРОСТОРНИХ ПОТЕНЦИЈАЛА ПОДРУЧЈА СРЕМСКЕ УЛИЦЕ У БЕОГРАДУ; Јелена Живковић, 
Урош Радосављевић, Александар Бобић, Зоран Ђукановић, Ксенија Лаловић, Мирослава Јевтић; Архитектонски 
факултет Универзитета у Београду, Public Art & Public Space;Наручилац: Град Београд, Г.О. Стари град - Београд и 
Урбанистички завод Београда; 2006. 

− PUBLIC ART 4 PUBLIC SPACE; Јелена Живковић, Зоран Ђукановић, Александар Бобић, Г.О. Савски Венац; Београд; 
2008. 

− остали извори референтни за изабрани шири тематски оквир 

 

 

Начин одбране (садржај тезе мастер пројекта и идејног решења са елементима идејног пројекта из 
посебних области): 
 
Писана теза, графички и просторни приказ, усмена одбрана (навести формате текста, цртежа и макета) ОПШТИ САДРЖАЈ 
РАДА:  

− Public Art – општи контекст деловања, приказује се у оквиру писане тезе (текст и илустрације),  

− Дефинисање просторног и (или) тематског концептуалног полазишта, приказује се у оквиру писане тезе (текст и 
илустрације) и у оквиру графичких приказа (илустрацијама и графичким приказима у адекватној размери од 1:10.000 до 
1:500)  

− Анализа релевантних специфичности, потенцијала и ресурса (просторних, функционалних, друштвених, културних, 
историјских...) изабраног тематског оквира (контекста) и (или) изабраних јавних градских простора од значаја за 
реализацију Public Art-a, приказује се у оквиру писане тезе (текст и илустрације) и у оквиру графичких и просторних 
приказа у адекватној размери (од 1:10.000 до 1:500)  

− Урбанистички или архитектонско-урбанистички пројекат, оригинални предлог унапређања изабраног јавног градског 
простора употребом Public Art-а (стратегија, предлог решења Public Art-a, идејно решење са елементима идејног 
пројекта, очекивани ефекти реализације...), опште карактеристике пројекта приказују у оквиру писане тезе (текст и 
илустрације), а посебне карактеристике и описи пројекта приказују се у оквиру текстуалних, графичких и просторних 
приказа пројекта у адекватној размери (од 1:2.500 до 1:1)  

Поред конвенционалних инжењерских приказа (графички прикази, модели, макете, текстови и сл...) пројекат (или његове 
поједине фазе) се може радити и презентовати и на други начин и у другом адекватном облику, форми, медију (аналогни, 
дигитални и сл) по избору студента и у договору са ментором: слобордоручни цртежи, интерактивне мапе, инсталације, 
макете, дигитални медији, перформанси, видео материјали, фото-студије и есеји, аудио материјали, анкете, интервјуи и сл...  

 
Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција.  

− Познавање основних карактеристика (просторних, функционалних, друштвених, културних, историјских, медијских...), 
облика (облици и поља уметничког изражавања) и средстава (стратегије, технике, методе и алати) Public Art-a  
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− Разумевање основних карактеристика употребе Public Art-а у урбаном дизајну.  

− Познавање основних техника урбанистичког пројектовања у складу специфичним захтевима реализације Public Art-a,  

− Познавање основних аспеката урбанистичког планирања у пољу Public Art-a,  

− Спремност за рад са локалном заједницом,  

− Интердисциплинарност у приступу изучавања задате проблематике,  

− Креативност,  

− Оригиналност и убедљивост предложених решења,  

− Убедљивост примењених техника и средстава презентације (графичка, вербална, мултимедијална...),  

− Активност у настави.  

 
 
Модули М9.1. Теза и М9.2. Пројекат оцењују се засебно, као два предмета. 
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  поена 

 
М9.2. Пројекат 
(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 
 

10п 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 

 


