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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2011/12 
М9.1. Теза - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Пројекат – 20 ЕСПБ 
 
наслов - тема: 
 
AS-ARET AKS-JIZ-ARET * 
 
 

 
 
 
 
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 схватања, успоставља аутентичне методе пројектовања, доноси самосталне одлуке и 
проналази оригиналне одговоре на проблеме који настају током процеса пројектовања. 
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Усмена јавна одбрана мастер пројекта пружа прилику студентима да успоставе одговарајућу комуникацију не 
само са менторском 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. 
 
- 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 09. Априла 2012. 
 
Двадесет прве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, у понедељак 02. Јула 2012. 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. 
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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 петак 20. јануара 2012. године  
 
Презентација мастер пројеката обавља се на сајту факултета од 25. јануара 2012. Године до 1 Фебруара 
2012 
 
Пријављивање студената је у среду 1. фебруара 2012 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 03. фебруара у 12 сати.  
 
Објављивање спискова примљених студената по студијима и број слободних места у понделљак 6. 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 08. 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  13. фебруара 2012.  
 
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру. 
 
Завршна изложба приказа пројеката одржаће се 21. радне недеље,  у уторак 3. Јула 2012. 
 
Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 21. радне недеље, у среду, четвртак  и петак. 4. 5. и 6.  јула 2012. 
  
*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. 
 
 

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 2011/12 
Термини одбране тезе мастер пројекта: 
Према распореду за 2011/12 
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Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 

AS-ARET AKS-JIZ-ARET* 

Наставник: 

в. проф. мр  Милан Вујовић  
 
Број кабинета:  237 

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

Телефон:    011/321-8737             E-mail: balans@eunet.rs /  ksenija.pantovic@arh.bg.ac.rs                                                                       

www адреса:                                                                                                          

 

2. члан менторске комисије: проф. др Владан Ђокић 

Број кабинета:  

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

3. члан менторске комисије: доц. мр Будимир Судимац 

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

 
Посебни критеријуми за пријем студената:  

 

 

 
Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 

Мастер пројекат: AS-ARET AKS-JIZ-ARET*, ради се на локацији у блоковима између ул. 
Краљице Наталије, Ломине, Каменичке и Гаврила Принципа у Београду, са јавним простором 
(тргом, пјацетом) на месту садашњег парка испред Економског факултета (парк Луке Ћеловића). 
Овај простор је део урбаног потеза Теразије-Савски амфитеатар и биће разматран у том контексту. 

Задатак представља наставак вишегодишњих истраживања теме “Arhitektonski TABOO-i 
Beograda“. Поставком је одређен просторни и теоријски оквир задатка, док се од кандидата очекује 
креативни одговор у домену аналитике, концептуалних, програмских и архитектонско-
урбанистичких решења. У аналитичком делу пројекта од кандидата се очекује критичко разматрање 
ширег историјског и урбанистичког наслеђа територије која се обрађује. Потребно је преиспитати 
појам ТТ (Теразијска тераса) и утврдити његово генеричко порекло. Потребно је утврдити и утицај 
овог појма на метафизичку димензију анализираног места и на архитектонско-урбанистичке 
концепте који су га следили и тумачили.  

Идеја је да се, на теоријском нивоу пројекта, појам “Теразијска тераса“ хипотетички доведе 
у корелацију са евентуалним, алтернативним појмовима: “теразијски блок“, “теразијска соба“, 
“теразијска лођа“, “теразијска палуба“, “теразијска променада“, “теразијски парк“, “теразијска шума“, 
“теразијска башта“, “теразијски проспект“, “теразијски постамент“, “теразијска коса“, “теразијска 
висораван“, “теразијски врх“... и сл.  

Анализа ових корелација требало би да разјасни да ли је појам “Теразијска тераса“ постао 
део колективне подсвести и, као такав, трајно обесмислио алтернативне приступе и идеје или ..... 

Теразијски гребен је подручје чије се разматрање провлачи кроз три века београдске 
урбанизације. У већем броју предлога, студија и пројеката за ову локацију, говори се о спуштању 
града “ка“ обали и погледу “из“ центра града према рекама и сремској равници. Ова, у основи 
изузетна идеја, подразумева радикалне интервенције у урбаној матрици посматраних блокова, са 
сложеним саобраћајним решењима (метро...) и веома деликатну финансијско-власничку ситуацију. 

Циљ рада на тези је, да се прикупе, анализирају и критички обраде постојећи предлози за 
артикулацију посматраног потеза и да се, неким новим, креативним и авангардним приступом овој 
теми да нови импулс. Став о посматраном простору могуће је поставити инверзно, као поглед “са 
река“ или “ка Теразијама“. На тај начин, може се о корелацији Теразијског платоа и Савског 
амфитеатра проговорити опширније и отвореније, са идејом да се продуби корпус питања и 

mailto:balans@eunet.rs
mailto:ksenija.pantovic@arh.bg.ac.rs
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могућих одговора која прате ову значајну тему.   
*(инв. Теразијска тераса, прим. прев.) 

 
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

У ширем, просторном, смислу задатак се позиционира у блокове омеђене улицама: 
Карађорђева, Гаврила Принципа, Ломина, Краљице Наталије и Призренска са бочним 
регулацијама које дефинише парк Луке Ћеловића (испред Економског факултета) и улице Личка и 
Каменичка. Ова територија се обрађује у првом делу пројекта, на нивоу урбанистичког концепта и 
решења.  

Мастер пројекат, у складу са резултатима претходних истраживања, биће рађен на делу 
локалитета у блоковима од ул. Краљице Наталије до Карађорђеве (са јавним простором, тргом и 
сл.) на простору садашњег парка између ул. Карађорђеве и Гаврила Принципа.  
 
Метод рада на мастер пројекту: 

Претпостављена предност задатка са дефинисаним просторним оквиром је да кандидати, 
кроз креативни поступак, пројектујући своју визију простора, имају могућност компаративне анализе 
идеја и тако обогате, коригују и унапреде сопствене ставове. Овакав приступ претпоставља 
колегијалан однос и сарадњу кандидата у истраживању задате, комплексне и веома захтевне теме. 
У случају да се овакав начин рада наметне, буде ефикасан и квалитетан, биће омогућено (због 
сложености задатка) да се поједини делови пројекта, урбанистичка поставка, програмски оквир и 
сл. раде у коауторству више кандидата, што би исходовало интегрисањем индивидуалних Мастер 
пројеката у једну заједничку просторну целину. 

Чињеница је да свака нова генерација архитеката жели и има шта да каже о овом простору,  
али је  нажалост, због велике концентрације различитих идеја и ставова дошло до стагнације и  
замора када је ова тема у питању. Стиче се утисак да је овај проблем немогуће решити тражењем 
најмањег заједничког именитеља ставова свих заинтересованих учесника: архитеката, планера, 
инвеститора, града и јавности. Због тога ће се, вероватно, ово питање изнова отварати још пуно 
пута и остаће изазов и за следеће генерације архитеката. 

Рад на тези треба да буде допуњен архитектонским анализама, кроз моделе, скице и 
макете који су у основи пројектантског концепта. Сврха рада на тези је да се архитектонски пројекат 
у својој иницијалној фази концептуализује кроз мултидисциплинаран приступ и рад.  

 
 
 
Радећи нa историјској грађи, анализирајући архитектонско-урбанистичко наслеђе, идеје, 

пројекте и записе претходника потребно је прочистити и конкретизовати сопствени став о теми и 
дати предлоге за програмску и архитектонско-урбанистичку артикулацију.   
 
Исход рада на мастер пројекту: 

 Завршетком дипломских академских студија студенти треба да буду у стању да разумеју 
професију архитектуре и улогу архитекте у друштву, да примене знање у решавању сложених 
проблема струке у новом или непознатом окружењу у ширим и мултидисциплинарним областима, 
да владају техникама припреме пројектних задатака и реализација задатих програма да на јасан и 
недвосмислен начин пренесу знање, резултате рада и начин закључивања стручној и широј 
јавности. 
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Критеријуми оцењивања: 
 

Завршна оцена Тезе (Мастер пројекта) биће формирана на основу следећих критеријума: 
 
1. Озбиљност, студиозност и посвећеност кандидата у аналитичком делу рада 
2. Способност за рад на прикупљању,обради и селекцији релевантних информација, грађе и 
 података  (литература, рад на терену, студија случаја, анализа....) 
3. Способност критичког сагледавања и систематизације обрађених података  
4. Способност за доношење субјективних ставова о посматраним појавама и проналажење  њиховог 
 места у оквирима објективне стварности  
5. Презентација, вербална и графичка, коначног рада-тезе и њена релевантност у процесу рада на 
 Мастер пројекту 
 
Завршна оцена Мастер пројекта представљаће аритметичку средину оцена следећих квалитета 
пројекта  који се оцењују: 
 
1. Урбанистички концепт  
 (однос према ширем и ужем контексту, саобраћајно решење, елементи приказивања, 
 регулационо и нивелационо решење) 
2. Архитектонски концепт 
 (функционално решење; обликовање- форма; концептуалне претпоставке и њихова 
реализација;  архитектонска композиција, јасноћа и читљивост предложене идеје) 
3. Разрада 
 (примена свих претходно стечених знања са студија, у смислу разраде пројекта, од 
 концептуалних претпоставки, дијаграма и скица, преко архитектонских цртежа у одређеној 
 размери до архитектонског детаља, као и правилна употреба елемената архитектонског 
 пројекта) 
4. Конструкција 
 (примена основних знања о конструктивној, структуралној и статичкој диспозицији објекта; 
 примена одређеног конструктивног система и његово логичко тумачење; елементарно знање  о 
изводљивости предложеног решења и његовој рационалности) 
5. Материјализација 
 (примена одговарајућих материјала у пројекту; значај материјализације као концептуалне 
 претпоставке пројекта; архитектонски детаљ као основни елемент структуре објекта) 
6. Графика 
 (примена свих графичких елемената и одговарајућих, универзалних, симбола у архитектонском 
 цртежу; сразмера елемената архитектонског пројекта; јасноћа графичког приказа; 
 уједначеност и речитост графике архитектонског пројекта;) 
7. Макета 
 (способно стапстраховања елемената волумертије објекта у одређеној, умањеној размери; 
 јасноћа ликовног израза; материјал;боја; текстура;)  
 
 
 
 
 
 
 
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 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  поена 

 
М9.2. Пројекат 
(Архитектонско-урбанистичко или 
урбанистичко идејно решење са 
елементима идејног пројекта из 
посебних области ) 

поена 
100 

активности у току семестра 
 

од 0п до 30п 
 

активности у току семестра од 0п до 30п 
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писани елаборат 
 

од 0п до 60п графички и просторни приказ 
пројекта 

од 0п до 60п 
 

усмена одбрана тезе 
 

од 0п до 10п 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 

 


