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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: 
 
САВРЕМЕНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНИХ 
ТЕХНОЛОГИЈА И МАТЕРИЈАЛА  
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
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. 
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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. 
 
 
 
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. 
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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 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: 

САВРЕМЕНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И 
МАТЕРИЈАЛА 
Наставник: проф. Др Бранислав Жегарац 

Број кабинета: 215  

Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата): накнадно ће бити објављено  

Телефон: 063 23 52 52 Е-маил: office@regija.com 

www адреса:                                                                                                          

 

2. члан менторске комисије: проф. Миодраг Мирковић 

Број кабинета: 237 

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

3. члан менторске комисије: доцент Мр Урош Радосављевић 

Број кабинета: 011 

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. 
 
 
 

 
Циљеви и приступ мастер пројекту: 
 
САВРЕМЕНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ПОСЛОВНИ ОБЈЕКАТ – ИЗАЗОВИ САВРЕМЕНИХ ТЕХНОЛОГИЈА И 
МАТЕРИЈАЛА  (Образложење задатка) 
 
Захваљујући развоју персоналних  компјутера, мобилних телефона и пре свега интернета током последних 
тридесетак година дошло је до значајних трансформација унутар савременог друштва које имају за последицу 
другачијег схавтање појма места, повезаности међу људима, веће покретљивости и укључивање, у пословно 
окружење, низа активности које су до скоро биле неспојиве са радним местом. То се пре свега односи на 
забаву, рекреацију исхрану, као и низ породичних активности као што су брига о деци, а у неким случајевима и 
комбинацију рада и становања. 
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Захваљујући интернету телефон и покретни рачунар постали су средство за комуникацију и пренос 
информација у покрету, ван куће и канцеларије. Мобилни телефон и интернет постали су главни објекти 
савременог друштва који омогућавају, у реалном времену, пословну комуникацију, социјалне контакте: са 
породицом, пријатељима, али и средства за наручивање и плаћање хране, одеће и друге робе..., забаву 
(музика, видео садржаји...) По први пут у историји остварена је нетериторијална адреса (број мобилног 
телефона и е-маil адреса). 
Физичко присуство на одређеном месту није више услов за бављење одређеним пословима нити за 
комуникацију и забаву међу људима у реалном времену. Међусобно упознавање људи и размена идеја није 
условљена физичким контактом. Људи који су међусобно удаљени више хиљада километара раде на истим 
пројектима, у различитим радним окружењима. 
Данас је више од милијарду рачунара повезано интернетом; више од три милијарде људи поседује мобилни 
телефон. 
Могућност обављања низа делатности, посебно интелектуалног карактера, без непосредне повезаности 
са одређеном територијом омогућава  реализацију, у покрету, без потребе за поседовањем  простора и 
места као физички непроменљивих одредница. 
У светлу нових могућности појам простора, посебно пословних објеката, тражи преспитивање  који 
традиционалне приступе у архитектонском пројектовању пословних објеката дефинише у правцу 
отворености ка трансформацијама комбинацију различитих садржаја (рада, забаве, рекреације) већој 
покретљивости и адаптабилности уз примену нових технологија. 
 
И поред наведених технолошких проналазака који су изменили друштвени оквир, пословање и коначно само 
понашање људи, архитектура је у многим аспектима остала конзервативна и резистентна на савремена 
технолошка достигнућа, нове материјале и процесе. Разлози томе леже у чињеници да архитектура релативно 
споро прихвата нове технолошке изазове, као и у конзерватином приступу (у учењу и паркси) процесу 
пројектовања архитектонских објеката који материјале и технологије по правилу укључује на самом крају 
пројекта. У савременој пракси, у случајевима када архитектонско пројектовање још у идејној фази, интегрише 
материјале, технологије, системе од којих зависи функционисање објекта, чак и када се води рачуна о 
одрживости њихова примена је заснована на познатим, провереним или евентуално унапређеним 
технолошким решењима. 
 
Циљ овог пројекта је истраживање нових концепција пројектовања пословних објеката, у програмском и 
обликовном смислу, као и могућности примене нових материјала и технологија, трансфера технологија из 
других научних области, још у фази концепта. То подразумева целовит (холистички) приступ 
архитектонском пројектовању у правцу задовољавања нових потреба савременог  друштва и прихватања 
потребе одрживости у енергетском и технолошком контексту.  
 
У складу са наведеним предмет истаживања и пројектовања је савремени мултифункционалан, технолошки 
напредан и енергетски независтан, пословни објекат у приобаљу Београда. Студентима ће бити понуђено 
више локација. Избор локације за пословни објекат биће резултат претходног истраживачког рада. 
 
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 

Теза и мастер пројекат имају два основна циља: 
 

 Да подстакне студенте да експериментишу, да у програмском и обликовном смислу реализују 
решења која су архитектонски одговор на потребе савременог динамичког друштва које се 
перманентно мења и које је развило другачије схаватање радног окружења за разлику од простора у 
којима су запослени проводили фиксно радно време.  

 Да истраже које технолошких решења (материјала, система...) могу да унапреде савремене 
архитектонске објекте. То се посебно односи на материјале и технологије које до сада нису имали 
значајнију примене у области архитектуре и урбанизма, односно да применом експерименталних 
метода утврде моћности трансфера технологије из других научних области у област 
архитектонског пројектовања. Ова унапређења подразумевају унапређење квалитета, енергетских 
перформанси, одрживости, рециклаже, али и ликовних и обликовних карактеристика архитектонских 
објеката. 

 
Метод рада на мастер пројекту: 

Истраживање нових приступа у пројектовању пословних објектата. 

Истраживање примене нових матреријала и могућности трансфера технологија из других научних области у 

домена архитектуре и урбанизма. 

Холистички (интегрални) приступ архитектонском пројектовању у складу са  концептом одрживости. 
 
Исход рада на мастер пројекту: 

Упознавање са новим приступима у пројектовању пословних објеката. 

Упознавање са новим материјалима и технологијама, могућностима трансфера технологија, рециклаже... 

Идејни архитектонски пројекат пословног објекта са тезом. 
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Препоручена литературa: 
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библиотеци 
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o Klooster T.... 2009. Smart Surfaces and their Applications in Architecture and Design, Basel, Birkhauser, 

доступно – код наставника,  

o Kronenbur R., 2007.Flexbile, Architecture that Responds to Change, Laurence King Publishing Ltd, London, , 

доступно – код наставника,  

o Leydecker S.(ed), 2008. Nano Materials, Basel, Birkhauser edition Detail, доступно – у библиотеци 
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o Mori T. (ed), 2002. Immaterial/Ultramaterial, N.Y. George Braziler, Harvard Design School, доступно – у 

библиотеци 

o Ritter A...2007. Smart Materials in Architecture, Interior Architecture and Design, Basel, Birkhauser, 

доступно – код наставника,  

o Stattman N... 2003. Ultra Light / Super Strong, Basel, Birkhauser, доступно – код наставника,  

o TRANSMATERIAL, 1, 2, 3 доступно – код наставника 

o Weller B..., 2010. Photovoltaics, Basel, Birkhauser edition Detail, доступно – код наставника 
. 

 

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 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 
 

30п 
 

активности у току семестра 30п 
 

писани елаборат 
 

60п графички и просторни приказ 
пројекта 

60п 
 

усмена одбрана тезе 
 

10п усмена одбрана пројекта 10 п 

укупно 
 

100п укупно 100п 
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Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


