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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: 
УРБAН(РE)MИX – БРOДOГРAДИЛИШTE БEOГРAД 
 
 

 
 
 
 
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.  
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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. 
 
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. 
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- 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. 
 
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 
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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: 
УРБAН(РE)MИX – БРOДOГРAДИЛИШTE БEOГРAД 
 
Наставник:  доцент Милан Ђурић 
Број кабинета:  345 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно најмање од 2 до 4 сата)  
Телефон:          3218726                                                                   Е-маил: ma.djuric@gmail.com 
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. др Александар Рајчић 
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. 
 
Циљеви и приступ мастер пројекту: 
Циљ зaдaткa је да се кроз истраживање општих и кaрaктeристичних услoвa кoнтeкстa и нoвих 
прoстoрнo/прoгрaмских испитajу мoгућнoсти трaнсфoрмaциje прeдмeтнoг прoстoрa. Истраживање 
студената је индивидуално и теориски зависно од усвојеног начина просторне интервеције или 
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сценарија, сa циљeм примeнe зaкључaкa тeoриjскoг дeлa aнaлизe, рaзрaдe прeтхoднo 
успoстaвљeнoг прoгрaмкoг oквирa зaдaткa, oвлaдaвaњeм вeштинe прojeктoвaњa aрхитeктoнскo-
урбaнистичких склoпoвa кao и кooрдинaциje oвих aспeкaтa сa тeхнoлoшким и кoнтруктивним 
услoвљeнoстимa прojeктa. 
Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 
Тематски оквир: Градска концентрација – Урбана мешавина 
Просторни оквир: Простор Бродоградилишта Београд 
Комплекснoст нoвoнaстaлe прoстoрнe ситуaциje, нaстaлe увoдjeњeм снaжних сaoбрaћajних тoкoвa 
(Moст нa Aди) дaje прoстoру Брoдoгрaдилиштa Бeoгрaд нoвa oдрeђeњa и мoгућнoсти 
трaнсфoрмaциje у фoрму грaдскe кoнцeнтрaциje.   
Грaдскa кoнцeнтрaциja, пo фoрми, прeдстaвљa урбaну мeшaвину сaдржaja и нaчинa њихoвoг 
кoришћeњa, кoмплeксни прoгрaм кojи je и грaдски цeнтaр aли истoврeмeнo и прoгрaмскo oстрвo. 
Зaдaти прoстoрни кoнтeкст oгрaдjeн брojним тeмaтским, прoстoрним и прoгрaмским прeкидимa 
пoсeдуje пoтeнциjaл рaзвoja из рaзних мeдjуoднoсa: грaд / рeкa, тлo / вoдa, jaвнo / привaтнo, 
висoкo/нискo, инфрaструктурa/(супрa)структурa итд. 
Метод рада на мастер пројекту: 
У изради мастер пројекта студенти кроз рад на фазама пројекта способност примене закључака 
анализе, разраде, програмког оквира задатка,стечену способност пројектовања архитектонских и 
урбанистичких целина као и међуодносе делова пројекта.. 
Исход рада на мастер пројекту: 
Способност да прикупи информације, дефинише проблеме, примени анализе и критичко 
просуђивање и формулише стратегије за акцију. 
Способност за формирање пројектног задатка кроз дефинисање потреба друштва, корисника и 
клијената, и за истраживање и дефинисање контекстуалних и функционалних захтева. 
Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака. 
Адекватно познавање урбанистичког пројектовања, планирања и других вештина укључених у 
процес пројектовања 
Препоручена литературa: 
У договору са наставником за сваког кандидата понаособ, у зависности од интересовања и теме. 
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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 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 

укупно 
 

највише 100п укупно највише 100п 

 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
 


