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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2011/12 
 
М9.1. Теза мастер пројекта - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Архитектонско - урбанистички или урбанистички пројекат – 20 ЕСПБ 
.   
 
 
 
 
 
наслов - тема: 
 
КОРИСНИ  ВИШЕНАМЕНСКИ  САДРЖАЈИ  –  СТАНИШТА  НА  ПУТЕВИМА  ТУРИЗМА  СРБИЈЕ  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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, 2011/112 
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 2011/12  
Термини одбране тезе мастер пројекта: 
Према распореду за 2011/12 
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Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 
КОРИСНИ  ВИШЕНАМЕНСКИ  САДРЖАЈИ  –  СТАНИШТА  НА  ПУТЕВИМА  ТУРИЗМА  СРБИЈЕ 

Наставник: 
Доц. мр Александар Виденовић, архитект 
 
Број кабинета:           242 

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

Одредиће се накнадно. 

Телефон:                   011 / 321 8 742                                                                Е-маил:         videnovic.a@gmail.com    

 

 

2. члан менторске комисије: 
Доц. мр Урош Радосављевић, архитект     

Број кабинета:           305             

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

Одредиће се накнадно. 

3. члан менторске комисије: 
Доц. мр Будимир Судимац, архитект     

Број кабинета:           250 

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

Одредиће се 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. 
 

 
Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 
У Србији се стратегија развоја туризма, све више заснива на специфичностима природних и створених 
добара, односно оним вредностима и ресурсима које може да понуди у квалитетној туристичкој понуди. Све је 
веће интересовање за кратке (неколико дана), осмишљене и садржајне туре и тематска путовања (манастири 
и цркве, археологија, историја, виногорја, резервати и паркови природе, етно – архитектура, лов, риболов, 
планинарење, традиционалне манифестације, бањски, речни и језерски туризам...), у односу на статична, 
сезонска и садржајно монотона вишедневна летовања и зимовања. Први поменути облик туризма, будући да 
је динамичан, захтева квалитетну организацију у сталној променљивости и смењивању догађаја, места 
боравка, предаха и ноћења.  
 
У том смислу се, као неопходност јавља појава нових корисних вишенаменских садржаја, који ће својом 
појавом употпунити и осавременити посету постојећим природним и створеним вредностима, и створити 
међузависност постојећег и новог. 
 
При наведеном приступу, циљеви мастер пројекта су: 
 

- развијање осећаја да се успешно, атрактивно и са мером може пројектовати и изван ужих градских центара, 
- унапређење истраживачких метода и техника у анализи локација и самом лоцирању садржаја, 
- успостављање релације између урбанистичко – архитектонских анализа и пројектанског процеса, 
- усавршавање вештина и средстава за адекватно реаговање у руралним и просторима градских ареала, 



 3 

- даља едукација у процесу пројектовања у заштићеним и високо вреднованим амбијентима, 
- развијање вештине пројектовања сложенијих функција и технолошки захтевнијих објеката, 
- унапређење технике пројектовања отворених садржаја и повезивања постојећег и новог.    
  
 

Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Као просторни оквир овог мастер пројекта у старту се третира читав простор Србије, а затим се, у зависности 
од афинитета сваког студента и оквирне уже теме пројекта, препознају шири локалитети и области, које могу 
бити интересантне за даље анализирање. Просторни оквир, зависиће од индивидуално замишљених 
сценарија могућих заокружених туристичких догађања, односно умешности препознавања места у оквиру њих, 
која ће осим близине атрактивних постојећих садржаја, поседовати и компоненту лаке доступности 
занимљивостима у ширем окружењу. Тако, конкретна локација мора имати карактер будућег репера, или 
места сусрета и флуктуације људи. 
 
У тематском смислу, пројекат ће се ослањати на неопходност, исплатљивост, рационалност и корисност у 
погледу избора садржаја, њиховог међуодноса у погледу важности и капацитета. Израда квалитетног 
пројектног задатка за затворене, али и отворене садржаје, у том смислу је од пресудне важности. Ширина 
теме Мастер пројекта, омогућава избор разнородних намена простора, како у погледу избора једног или 
неколико садржаја, тако и у погледу компатибилности са затеченим окружењем.          
 
 

Метод рада на мастер пројекту: 

- индивидуална настава са сваким студентом кроз консултације,  
- интерактивни облици наставе,  
- истраживање извора (различите литературе, интернета и сл.) који се односе на тему и програм пројекта, 
- индивидуални теренски рад на одабраним локацијама,  
- израда есеја на тему предложене проблематике,  
- повремене презентације студената – увежбавање усмене одбране тезе и пројекта   
 
 

Исход рада на мастер пројекту: 

Савладавање и усавршавање вештина: 
 

- уочавања проблема и израде тезе у оквиру оквирне теме, 
- усмене одбране тезе која се предаје у писаном облику и презентује слајд – пројекцијом, 
- израде адекватних, корисних и рационалних пројектних програма, 
- урбанистичко – архитектонског пројектовања специфичних садржаја у затеченим амбијенталним условима, 
- усмене одбране пројекта, од концепта до детаља, кроз различите медије.    
 
 

   

Препоручена литература: 

Одредиће се накнадно, на консултацијама са студентима.  

 

 
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 51 поен. Уколико на једном од курсева има мање од 51 поена 
студент на може да добије укупну позитивну оцену и мора да понови целокупан програм у следећем семестру. 
 
 
 
М9.1. Теза мастер пројекта 

 
поена 
100 

 
М9.2. Архитектонско - урбанистичко 
или урбанистичко идејно решење 

 
поена 
100 
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са елементима идејног пројекта из 
посебних области  
 

активности у току семестра 
 

  30 поена 
 

активности у току семестра   30 поена 
 

писани елаборат 
 

  60 поена графички и просторни приказ 
пројекта 

  60 поена 
 

усмена одбрана тезе 
 

  10 поена усмена одбрана пројекта   10 поена 

укупно 
 

100 поена укупно 100 поена 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


