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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: Производни објекти кооперативних градских економија 
 
 

 
 
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 
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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. 
 
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 Априла 2013. 
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Двадесет прве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, у понедељак 02. 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 Руководиоцу Већа друге године дипломских студија  прелиминарну 
испуњену пријаву Мастер студија у петак 10. јануара 2013. године  
 
Презентација мастер пројеката обавља се на сајту факултета од 25. јануара 2012. Године до 1 Фебруара 
2013 
 
Пријављивање студената је 1. 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 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 2013.  
 
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру. 
 
Завршна изложба приказа пројеката одржаће се 21. радне недеље,  3. Јула 2013. 
 
Јавна усмена одбрана мастер пројекта је 21. радне недеље,. 4. 5. и 6.  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 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 2012/13 
Термини одбране тезе мастер пројекта: 
Према распореду за 2012/13 
 

Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта:  

Производни објекти кооперативних градских економија 

 
Наставник:  доц. Иван Куцина 

Број кабинета:  238 

Консултације: Понедељак  од 16-18  или Четвртак од 16- 18 

Телефон:    064 133 24 17                                                                           Е-маил: kucinakucina@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

2. члан менторске комисије: доц. др Марија Маруна 

Број кабинета:  

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

3. члан менторске комисије: доц. Драган Марчетић 

Број кабинета:  

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

 
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 
задатку. 
 
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 текст 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. 
 
Знање енглеског језика, рад на неопходним комјутерским програмима, ентузијазам и активност  
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Циљеви и приступ настави: 
Школа урбаних пракси омогућује студентима на крају школовања да изађу из академског амбијента и да се суоче 
са депресивном  реалношћу да би у њој открили многе скривене потенцијале који могу да им помогну у потрази 
за сопственом афирмацијом у послу и истовремено да им пружи прилику да, мењајући своје окружење, 
остварују активну улогу у друштву. Моја намера је да после једногодишњег програма током кога ће се 
успоставити концепт рада организације и модел финансирања, Школу урбаних пракси препустим студентима 
који су учествовали у њеном формирању. 
 

 
 
Циљеви и приступ мастер пројекту: 
Истраживање кооперативних градских економија, као и развијање оригиналних стратегија и пројеката  у 
програму  Школе урбаних пракси постављени су у шири оквир савремених друштвених, политичких, економских, 
еколошких и академских кретања, чиме се увећава способност студената да критички сагледавају и реално утичу 
на развој својих градова. Учешће у оснивању и програмима Школе и паралелни рад на дипломским  пројектима 
помаже студентима да користећи најновије сазнања и методе, мењају град путем јавног деловања, 
истраживања, пројектовања, као и свих других облика креативног предузимаштва . 
Наставни програм повезује различите уметничка и научна подручја у настојању да студенте суочи са практичним 
проблемима градова, и да их усмери ка пионирским истраживањима, иновативним пројектима, као и 
разнородним облицима урбаних пракси које утичу на унапређење града . По завршетку програма студенти 
постају друштвени, културни и еколошки иноватори који су посвећени постизању одрживости развоја и 
повећању квалитета живота у градовима. 
 

 
 
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 
 
Школа урбаних пракси покреће серију развојних иницијатива и интервенција у градовима Србије чији је циљ 
изградња проитводних објеката кооперативних градских економија које ће омогућити дугорочну урбану 
трансформацију девастираних градских квартовима. Међу многим сличним квартовима, по већ започетима 
акцијама издваја се Савамала, али тај случај  може да се схвати и као образац на основу кога могу да се развијају 
запуштени квартови широм Србије које студенти препознају и одаберу за места својих интервенција. 
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Метод рада на мастер пројекту: 
Први корак у раду током пролећног семестра биће формирање Школе урбаних пракси, невладине организације 
коју ће основати поједини студенти који су дипломирали  у 2012. години радећи пројекте производних задруга у 
Савамали и поједини студенти који ће одабрати ову тему за свој дипломски рад.  Новоформирана организација 
ће своје просторије изнајмити у Савамали и користиће их, како за свакодневни рад на дипломским пројектима 
тако и за одржавање јавних курсева, радионица и предавања које су намењени студентима, грађанима, 
општинским званичницима, стручњацима и широј јавности. Циљ овог програма  је стицање знања о 
могућностима  покретања и деловања различитих урбаних економија  које, на приватном плану пружају прилику 
за самозапошљавање, а на друштвеном плану, прилику за реални утицај на трансформацију сопственог 
окружења. У континуираном једногодишњем програму ће поред домаћих учесника, учествовати и бројни гости 
из иностранства чије је искуство у мењању градова драгоцено за нас.  
Школа ће бити учесник програма Урбани Инкубатор Гете Института из Београда који је припремио реализацију 
пројеката десетак група архитеката и уметника из Немачке, Швајцарске, Холандије и Србије који ће од марта до 
новембра 2013. године боравити и радити у Савамали. Крајем маја 2013. Школа ће организовати програм Урбане 
Лабораторије  на Миксер фестивалу током кога ће професори са универзитета у Стокхлому и Цириху приказати 
радове својих студената који су се бавили различитим моделима развоја Савамале и учествовати у петодневној 
радионици са домаћим стручњацима и градским званичницима током које ће бити формулисан заједнички 
предлог стратегије урбане трансформације Савамале. У зависности могућности организатора поједини студенти 
ће имати прилике да током Миксер фестивала реализују инсталације у јавном простору које су намењене 
сусретњима и разговорима грађана.  
 

 
Исход рада на мастер пројекту: 
Поред  конвенционалних архитектонских вештина, стећи ће и посебне компетенције које ће их професионално 
издвајати од других. Они ће бити способни да у пракси примењују: 
способност примене стратешких и пројектантских вештина у процесу трансформације проблема града  у његове 
потенцијале; 
способност организовања истраживачког процеса кроз процес архитектонског пројектовања; 
способност прилагођавања раду у тимовима приликом решавања сложених урбаних ситуација; 
способност управљања непредвидљивим околностима које настају током трансформације града; 
 
 
Препоручена литературa: 

http://issuu.com/architecture00/docs/compendium_for_the_civic_economy_publ 
http://www.theblueeconomy.org/blue/Innovations.html 
http://books.google.rs/books/about/The_Economy_of_Green_Cities.html?id=SZl0z0f2AOEC&redir_esc=y 
http://www.kickstarter.com/ 
http://e-flux.com/timebank/ 
http://www.imacitychanger.org/imacc/ 
http://www.currystonedesignprize.com 
http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html 
http://www.u-tt.com/home.html 
http://creativetime.org/programs/archive/2011/livingasform/about.htm 
http://www.brainpickings.org/index.php/2010/08/30/7-ways-to-have-more-by-owning-less/ 
http://arcolatheatre.org/ 
http://thisbigcity.net/ten-of-the-best-urbanism-facebook-pages/ 
 

http://issuu.com/architecture00/docs/compendium_for_the_civic_economy_publ
http://www.theblueeconomy.org/blue/Innovations.html
http://books.google.rs/books/about/The_Economy_of_Green_Cities.html?id=SZl0z0f2AOEC&redir_esc=y
http://www.kickstarter.com/
http://e-flux.com/timebank/
http://www.imacitychanger.org/imacc/
http://currystonedesignprize.com/
http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html
http://www.u-tt.com/home.html
http://creativetime.org/programs/archive/2011/livingasform/about.htm
http://www.brainpickings.org/index.php/2010/08/30/7-ways-to-have-more-by-owning-less/
http://arcolatheatre.org/
http://thisbigcity.net/ten-of-the-best-urbanism-facebook-pages/
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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: 
ближи садржај ће бити одређен протоколом за оцењивање М9 
 
 
 
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 
 

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 

укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


