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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар дипломских академских студија, 2012/13 
 
М9.1. Теза - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Пројекат – 20 ЕСПБ 
 
 
наслов - тема: 
 
epic-CENTER* 
kulturno, edukativno, memorijalni centar posvećen Beogradu    
 
 
 
 

 
 
 
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. 
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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. 
 
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. 
 
- У односу на тему завршног рада Ментори формулишу 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 15 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. 
 
Петнаесте 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 05. Maja 2013. 
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Двадесет прве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, у понедељак 08. Јула 2013. 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 2012/2013. 
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 продекану за наставу  прелиминарну испуњену пријаву Мастер студија у 
понедељак 21. јануара 2013. године  
 
Презентација мастер пројеката обавља се на сајту факултета од 25. јануара 2013. године до 4. Фебруара 
2013 године. 
 
Пријављивање студената је у понедељак 4. фебруара 2013. 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 у понедељак 04. фебруара до 20 сати.  
 
Сви ментори достављају у електронском облику спискове студената и број слободних места за свој мастер 
пројекат администратору факултетског сајта arh.webmaster@gmail.com у уторак 05. фебруара до 16 сати. 
 
Објављивање спискова примљених студената по студијима и број слободних места на факултетском сајту у 
среду 6. фебруара до 16 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 понедељак 11. фебруара у 10 
сати. 
 
Рачунар распoређује студенте код ментора на основу просечне оцене из модула М4. М5 и М6. 
 
Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у среду  13. фебруара 2013.  
 
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 15. недеље у семестру. 
 
Завршна изложба приказа пројеката одржаће се 21. радне недеље,  у уторак 9. Јула 2013. 
 
Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 21. радне недеље, у среду, четвртак и петак. 10. 11. и 12.  јула 
2013. 
  
*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 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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Назив предмета:  
МОДУЛ 9– Мастер пројекат  
М9.1. Теза  
М9. 2. Пројекат 
Година студија:  
4. семестар мастер академских студија 2012/13 
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 2012/13 
Термини одбране тезе мастер пројекта: 
Према распореду за 2012/13 
 
 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 

epic-CENTER* 
kulturno, edukativno, memorijalni centar posvećen Beogradu    
 
Наставник: v. prof. mr  Milan Vujović  
 
Број кабинета:  237 

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

Телефон:                                                                               Е-маил:  

www адреса: 011/321-8737             e-mail:  balans@eunet.rs /  ksenija.pantovic@arh.bg.ac.rs                                                                                                                                                                     

 

2. члан менторске комисије: prof. dr Vladan Đokić 

Број кабинета:  

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

3. члан менторске комисије: doc. mr Budimir Sudimac 

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

 
Посебни критеријуми за пријем студената: 

Student prilikom izbora mentora prilaže svoj kurikulum, portfolio i izjavu.  
Kurikulum na jednoj A4 stranici sadrži podatke o dosadašnjim master studijima i ocene modula M4, 

M5 i M6, spisak položenih izbornih predmeta i odslušanih seminara. 
Portfolio sadrži obavezno po jednu A3 stranicu za svaki od projekata urađenih tokom master 

studija i dodatno po jednu A3 stranicu za svaki od projekata koji su urađeni izvan školskog programa 
(konkursi, radionice i sl.)  

Izjava je pisani tekst na najviše dve A4 stranice u kome student objašnjava svoje namere i ciljeve u 
izradi master projekta i razloge zbog kojih se odlučio da za mentora izabere određenog nastavnika. 
 

 
Циљеви и приуп мастер пројекту: 
 

Osnovna zamisao predloženog zadatka epic-CENTER, leži u potrazi za arhitektonskom 
interpretacijom složenih prostorno-programskih i kontekstualnih korelacija. Težnja i cilj Studija je u 
dovođenju arhitektonskog projekta do nivoa koji prevazilazi pojedinačno tumačenje specifičnosti 
tradicionalnih projektantskih problema (forma, funkcija....), već arhitekturu koristi, predlaže i afirmiše kao 
”konsenzus” i poželjan model odgovora na sučeljena i isprepletana filozofska, sociološka i estetska 
pitanja. U takvom polju delovanja, kroz arhitektonski projekat (do kog se dolazi svrsishodnim i 
bespoštednim projektantsko-analitičkim radom), arhitektura postiže puni smisao svog postojanja, ne samo 
na planu prostorne i programske artikulacije čovekovog okruženja, već i kao temeljni činilac i nosilac 
kulture jednog prostora. 

 

mailto:balans@eunet.rs
mailto:ksenija.pantovic@arh.bg.ac.rs
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Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Master projekat: epic-CENTER, radi se u zadatom prostorno-tematskom kontekstu (priobalje), na 
užem lokalitetu Kalemegdanskog Donjeg grada (Pristanišna kapija). Tematski, zadatak je pozicioniran u 
polje miksovanih (hibridnih) arhitektonskih tipologija i po okvirnom sadržaju projekat treba da predstavi, 
obuhvati i zadovolji funkcije kulture, edukacije i performinga.  

Osim navedenih, projektovani epic-CENTER može da se posmatra i u oblasti arhitektonske 
tipologije muzejsko-memorijalnih kompleksa (objekata).  

Donji grad je jedno od najvažnijih područja za istoriju Beograda, i mesto na kome postoje 
materijalna svedočanstva o prisustvu velikog broja značajnih istorijskih događaja, epoha i ličnosti. Istorija, 
tradicija i kontinuitet postojanja Beograda, susreću se i prelamaju u zoni Donjeg grada. 

Pogledati: Kula Nebojša, Vidin kapija, Kapija Karla IV, Crkva Ružica, Sveta Petka, Spomen 
kosturnica…… 

http://www.beogradskatvrdjava.co.rs/   
 
epicenter (eng.) - epicentar, je mesto neposredno iznad hipocentra ili žarišta zemljotresa 
epic (eng.) - epski, ep, je dugačka narativna pesma, obično se odnosi na ozbiljnu istorijsku temu 

koja sadrži detalje o herojskim delima i događaje značajne za kulturu ili naciju 
center (eng.) - centar, u arh. tipologiji objekat namenjen okupljanju, interakciji, kulturnoj razmeni, 

edukaciji, performingu.... 
donji grad - prostrana zaravan između ušća Save i Dunava i belog krečnjačkog grebena, koji je i 

odredio ime grada (Beograd)  
kontinuitet - produžnost, neprekidnost (supr.diskontinuitet); produžavanje, stalno trajanje; 

neprekidna veza 
 
*transkripcija za diplomu na ćirilici:    
 епик-ЦЕНТАР 
 културно, едукативно, меморијални центар посвећен Београду 

 
Метод рада на мастер пројекту: 

U analitičkom (konceptualnom) delu projekta, od kandidata se očekuje kritičko razmatranje šireg 
istorijskog i urbanističkog nasleđa teritorije koja se obrađuje.  

Teza Master projekta trebalo bi da svoje težište ima u analizi i izučavanju pojma ”(dis) kontinuitet”, 
njegovog značenja i njegove aplikacije na posmatrani kontekst. Tematski predložak se posmatra kao 
filozofski, istorijski, društveno-politički, urbano-morfološki, estetski i poetski pojam. Rad na Tezi Master 
projekta treba da bude dopunjen arhitektonskim analizama, kroz izradu modela, skica i maketa koji čine i 
ilustruju suštinu projektantskog koncepta. Svrha rada na Tezi je da se arhitektonski projekat u svojoj 
inicijalnoj fazi konceptualizuje kroz multidisciplinaran pristup i rad.  

Radeći na istorijskoj građi, analizirajući arhitektonsko-urbanističko nasleđe, ideje, projekte i zapise 
prethodnika, potrebno je pročistiti i konkretizovati sopstveni stav o temi i dati predloge za programsku i 
arhitektonsko-urbanističku artikulaciju.  
 
Исход рада на мастер пројекту: 

Konačni rezultat rada u Studiju je arhitektonski projekat sa svim svojim izražajnim, formalnim i 
značenjskim elementima u odgovarajućoj grafičkoj opremi i prezantaciji.  

Očekivani rezultat trebao bi da bude posledica prostudiranog i svesnog uspostavljanja korelacije 
između bremenitosti istorijskog konteksta i lakoće,otvorenosti i multimodalnosti savremnog arhitektonskog 
izraza, moderne tehnologije i težnje kandidata ka internacionalnoj aktuelnosti  i komunikativnosti projekta. 
 
Препоручена литературa: 

Grupa autora, Istorija Beograda. Stari, srednji i novi vek, urednik Vasa Čubrilović, Beograd 1974. 
Jovanka Kalić-Mijušković, Beograd u srednjem veku, Beograd, 1967. 
M. Ilić-Agapova, Ilustrovana istorija Beograda, Beograd 1933. 
Branko Vujović - Beograd u proslosti i sadasnjosti, Beograd, 1994 
Vladimir Velmar- Janković - Pogled s Kalmegdana. Ogled o beogradskom coveku, Beograd, 1991 
Jovan Pejcić - Kultura i pamcenje. Beograd u istoriji i literaturi, Beograd, 1998 
Milorad Pavić - Kratka istorija Beograda, Beograd, 1998 
Ljubica Corović - Beograd od Despota Stefana do Dositeja, Beograd, 1995 
Amos Rapoport - House Form and Culture, 1969 
Howard Davis - The Culture of Building, Oxford University Press, 1999 
Gidion, S. Prostor, vreme i arhitektura. Beograd: Građevinska knjiga, 2002 
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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: 

Završna ocena Teze (Master projekta) biće formirana na osnovu sledećih kriterijuma: 
 
1. Ozbiljnost, studioznost i posvećenost kandidata u analitičkom delu rada 
2. Sposobnost za rad na prikupljanju,obradi i selekciji relevantnih informacija, građe i podataka (literatura, 

rad na terenu, studija slučaja, analiza....) 
3. Sposobnost kritičkog sagledavanja i sistematizacije obrađenih podataka  
4. Sposobnost za donošenje subjektivnih stavova o posmatranim pojavama i pronalaženje njihovog mesta 

u okvirima objektivne stvarnosti  
5. Prezentacija, verbalna i grafička, konačnog rada-teze i njena relevantnost u procesu rada na Master 

projektu 
 
Završna ocena Master projekta predstavljaće aritmetičku sredinu ocena sledećih kvaliteta projekta  koji se 
ocenjuju: 
 
1. Urbanistički koncept  
 (odnos prema širem i užem kontekstu, saobraćajno rešenje, elementi prikazivanja, regulaciono i 

nivelaciono rešenje) 
2. Arhitektonski koncept 
 (funkcionalno rešenje; oblikovanje- forma; konceptualne pretpostavke i njihova realizacija; 

arhitektonska kompozicija, jasnoća i čitljivost predložene ideje) 
3. Razrada 
 (primena svih prethodno stečenih znanja sa studija, u smislu razrade projekta, od konceptualnih 

pretpostavki, dijagrama i skica, preko arhitektonskih crteža u određenoj razmeri do arhitektonskog 
detalja, kao i pravilna upotreba elemenata arhitektonskog  projekta) 

4. Konstrukcija 
 (primena osnovnih znanja o konstruktivnoj, strukturalnoj i statičkoj dispoziciji objekta; primena 

određenog konstruktivnog sistema i njegovo logičko tumačenje; elementarno znanje o izvodljivosti 
predloženog rešenja i njegovoj racionalnosti) 

5. Materijalizacija 
 (primena odgovarajućih materijala u projektu; značaj materijalizacije kao konceptualne pretpostavke 

projekta; arhitektonski detalj kao osnovni element strukture objekta) 
6. Grafika 
 (primena svih grafičkih elemenata i odgovarajućih, univerzalnih simbola u arhitektonskom crtežu; 

srazmera elemenata arhitektonskog projekta; jasnoća grafičkog prikaza; ujednačenost i rečitost 
grafike arhitektonskog projekta;) 

7. Maketa 
 (sposobnost apstrahovanja elemenata volumertije objekta u određenoj, umanjenoj razmeri;  jasnoća 

likovnog izraza; materijal;boja; tekstura;)  
 
 
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 
 

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 
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укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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