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МОДУЛ М9 - Мастер пројекат, 30 ЕСПБ 
4. семестар мастер академских студија, Архитектура 2014/15 
 
М9.1. Теза - 10 ЕСПБ 
М9. 2. Пројекат – 20 ЕСПБ 
 
 
 
 

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. 
 
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. 
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- 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 и кабинетима  наставника  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 2015. 
 
Двадесет прве недеље, два дана пре почетка свих усмених одбрана, у недељу 28. јуна 2015. 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 2014/2015. години.  
 
Двадестпрве недеље,  студент приступа јавној усменој одбрани 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 Мастер 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 завршном 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 наредној школској години (према терминском 
плану) и понављају читав процес од почетка до јавне усмене одбране у јулу. 
 
Термински план мастер пројекта 
 
Ментори мастер пројекта предају руководиоцу студијске целине, прелиминарну испуњену пријаву Мастер студија до 22. 
јануара 2015. године  
 
Курикулуми мастер пројеката објављују се на сајту факултета од 26. јануара 2015. године. 
 
Пријављивање студената је у понедељак 02. фебруара 2015. 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 пријави само код једног ментора, што потврђује својом изјавом. 
 
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 објављују спискове студената и број слободних места за свој мастер пројекат на вратима кабинета у 
понедељак 02. фебруара до 16 сати.  
 
Сви ментори достављају у електронском облику спискове студената и број слободних места за свој мастер пројекат 
администратору факултетског сајта redakcijasajta@arh.bg.ac.rs у понедељак, 02. фебруара до 16 сати. 
 
Објављивање спискова примљених студената по студијима и број слободних места на факултетском сајту у понедељак 02. 
фебруара до 22 сати. 
 
Студенти који нису примљени код жељеног ментора у првом кругу конкуришу за преостала упражњена места рангирањем 
ментора у другом кругу предајом попуњеног обрасца Студенској служби у среду  04. фебруара у 10 сати. 
 
Руководилац студијске целине распoређује студенте код ментора на основу просечне оцене из модула М4. М5 и М6. 
 
Коначни спискови студената објављују се на факултетском сајту у петак  06. фебруара 2015.  
 
Одбрана тезе пред менторском комисијом је 7. недеље у семестру. 
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Завршна изложба приказа пројеката одржаће се 21. радне недеље,  у понедељак 29. Јуна 2015. 
 
Јавна усмена одбрана мастер пројеката је 21. радне недеље, у уторак, среду и четвртак. 30. јуна, 01. и 02.  јула 2015. 
 
Након завршетка одбране, мастер пројекти остају изложени у салама где је одржана одбрана још једну недељу и морају 
бити доступни Комисији за оцену усаглашености квалитета дипломских радова. Обавеза Комисије за оцену усаглашености 
квалитета дипломских радова  је да прегледа све пројекте и достави писани коментар о раду и оцењивању на Мастер 
пројекту, као и да изабере најбољих 25-35 радова за изложбу. 
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Oпшти критеријуми  
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
Дипломац ће имати способност да: 
1. Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 
2. Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који се 

односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 
3. Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 

техничке захтеве изградње и потреба корисника. 

ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.  
Дипломац ће имати знање о: 
1. Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и критички приступ. 

ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Дипломац ће имати знање о: 
1. Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
2. Креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације. 

ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и 
простори између односе према људским потребама и мери.  
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Потребама и тежњама корисника објеката; 
2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката који узимају 
у обзир социјалне факторе. 
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских раодва, професионалним сарадницима и ширем друштву; 

ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак; 
2. Потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви клијента 

и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту; 
3. Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка. 

ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторксе проблематике релевантне за 
архитектонско пројектовање.  
Дипломац ће имати разумевање о: 
1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројекатом; 
2. Стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и грађевинским 

техникама; 
3. Физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлукана животну средину. 

ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег 
комфора и заштићености.  
Дипломац ће имати знање о: 
1. Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената; 
2. Системима за постизање комфора околине у према  принципима одрживог развоја; 
Стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електро инсталције и друго) и 
способности да се оне интегришу у архитекотнски пројекат. 
OК10. Неопходне пројектантске вештине како би се испунили захтеви корисника у оквирима финанскијских 
ограничења и грађевинских прописа.  
Дипломац ће имати вештине да: 
1. Критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат; 
2. Разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта; 
3. Изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника. 

ОК11. Адекватно знање о производњи, организацији, регулативи и процедурама којима се пројекат спроводи у 
изграђени објекат или план интегрише у целокупни плански систем. 
Дипломац ће имати знање о: 
1. Основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и процедурама 

које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, контролу и 
правила изградње и прописе о здрављу и безбедности; 

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама; 

3. Основним тероијама управљања и принципима пословања који се односе на вођење и архитектонског пројекта и праксе, 
препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији. 
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Назив предмета:  
МОДУЛ 9– Мастер пројекат  
М9.1. Теза  
М9. 2. Пројекат 
Година студија:  
4. семестар мастер академских студија 2014/15 
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 2014/15 
Термини одбране тезе мастер пројекта: 
Према распореду за 2014/15 
 
 
Назив тематског и просторног оквира мастер пројекта: 
"ИЗГУБЉЕНИ У ПРЕВОДУ"  
ПРОПУШТЕНЕ ШАНСЕ, НОВЕ МОГУЋНОСТИ  
Наставник: арх.Горан Војводић, в.проф. 
Број кабинета:  252 
Време за консултације са студентима : према потреби и текућој проблематици 
Телефон: :    0113218752                                                                       Е-маил: goran@birovia.rs  
www адреса: www.arh.bg.ac.rs, www.birovia.rs                                                                                                    
 

2. члан менторске комисије:  
проф. др. Владан Ђокић 
Број кабинета: 343 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно): према договору 
3. члан менторске комисије:  
арх. Будимир Судимац, доцент 
Број кабинета: 250 
Време за консултације са студентима (једном или два пута недељно): према договору 
 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред просечне оцене из претходних пројеката на мастер студијима као посебан критеријум биће узет у обзир и предан, 
континуиран рад са поштовањем радне етике. 
 
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:  
 
Основни циљ рада на мастер пројекту је да студент овлада сложеним пројектантским поступком тако што ће прво прикупити 
знања из релевантих области везаних за конкретан пројектантски проблем, а затим ослоњен на та сазнања испитивати 
креативне и инвентивне приступе у пројектовању кроз програмско-просторне реализације. 
 
Радом на пројекту студент се оспособљава за решавање сложених пројектантских проблема, препознавањем разноврсних 
аспеката који простор укључју у социо-културни и економски развој друштва. 
Развијање способности студента да формира критички став према постојећим теоријским и практичним начелима професије 
и формулише сопствене пројектантске стратегије. 
 
Испит се састоји од презентације Мастер тезе, Мастер пројекта и усмене одбране.  
(ближи садржај ће бити одређен протоколом за оцењивање М9) 
 
Оквирни садржај елабората Мастер пројекта: 
- Шири ситуациони приказ у размери од 1:2500 до 1:500 
- Графички прилози у форми адекватних основа, пресека и изгледа у размери 1:200 
- Графички прилози – специфични детаљи који говоре о техничком аспекту решења у размери од 1:50 до 1:20 
- Тродимензионални прикази: макете у размери од 1:1000 до 1:200, 3Д модели и сви остали прикази који на адекватан начин 
представљају све фазе рада од идеје до разраде.  
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Tематски или/и просторни оквир мастер пројекта: 
"Изгубљени у преводу" су кроз време, транзицију, трансформацију и лошу приватизацију: локације, објекти, шансе за 
квалитетније животно окружење и добре намере архитеката. Изгубљени су неквалитетном изградњом, надоградњом, 
анексирањем, пренаменом, преобличавањем и неоствареним потенцијалом. 
 
Задатак се у најширем тематском смислу односи на проналажење и препознавање дисконтинуитета настанка, развоја и 
опстанка појединих објеката локација градског језгра, у контексту пружања нове шансе изгубљеним, нереализованим, 
погрешно реализованим архитектонским ангажманима, иницираним погрешним друштвеним одлукама.  
 
Просторни оквир студенти бирају сами од понуђених (или препознатих) традиционално неуралгичних а нерешених (или 
погрешно решених) локација ширег градског центра, које након серије нереализованих конкурса, студија и пројеката добијају 
готово митски карактер "вечног проблема": 
 
Необавезујућа препорука одабира локација (који ће се вршити након прве истраживачке фазе рада у студију) односи се на 
просторе: 
 
- Косанчићев венац - локација на терену остатака бомбардовањем (1941.) урушене Народне библиотеке, као и локација 
легата/објекта сликарке Оље Ивањицки 
- "Митићева рупа" - у додиру са још увек нерешеним тргом Славија 
- локација на углу Булевара Ослобођења и улице Књегиње Зорке или по сопственом предлогу.  
 
Потенцијалне локације треба преиспитати по основама капацитета изграђеног и неангажованог међупростора - постојећих 
или реконструисаних објеката, са могућношћу нове изградње. Преиспитати особености локације са аспекта 
мултифункционалности, капацитета ка отварању конструктивног дијалога, физичког и естетског са непосредним окружењем 
у смислу креирања препознатљивог идентитета амбијента. 
 
Истраживање треба да резултира способношћу препознавања просторних односа у зони непоредног додира изабране 
локације са окружењем, кроз идентификацију релација урбанизованог, руралног, девастираног, неизграђеног и природног. 
 
Најновије тенденције развитка градских средина указују на неопходну мултидисциплинарност, где се повезивањем 
архитектуре са другим дискурсима, од научних до уметничких, долази до крајњег циља - квалитетнијег животног окружења. 
 
Ужи тематски оквир студенти одређују сами тако да избором теме на изабраној локацији, представе своје поимање 
могућности активирања напуштених или неадекватно изграђених простора, превођењем у потенцијале нових реперних 
тачака градскоg амбијентa.     
 
Препознавањем позиција напуштених, кроз историју девастираних локација, неактивних објеката и индустријских комплекса 
(неприлагођених новим друшптвеним потребама), студент креира тематски оквир у широком дијапазону интервенција. Ове 
интервенције крећу се од реконструкције и доградње постојећих садржаја, изградње новог резиденцијалног садржаја, преко 
нових комерцијалних, мултифункционалних програма до културних инкубатора са излагачким просторима (галерије, 
музеји...), применом нових иновативних технологија, конструктивних решења и завршних материјализација. 
 
Студио ће се бавити актуелним питањима одрживости архитектонског деловања кроз истраживање употребе постојећих 
структура. Након наглог градитељског развоја /у XX и почетком XXI века/ посебно је важно пажњу усмерити са производње 
иконичких објеката на препознавање и редефиницију постојећих "слојева материје" /Жан Нувел/. Према Бергсону, трајање  
јесте непрекидно мењање. Задатак је искористити креативни потенцијал процеса трансформације постојеће структуре у 
потрази за слојевитим и динамичним простором који је истински насељен, употребњен и усвојен. Тема реконструкције 
објеката, али и нове изградње нуде оквир за истраживање и постизање нових идентитета - референтних тачака на урбаној 
мапи града. 
 
 
Метод рада на мастер пројекту: 

Настава се одвија кроз комбинацију индивидуалног и колективног рада, консултације, предавања, обиласка локација као и 
релевантних (за одабир теме) институција уз анализу случајева и презентације. 
 
Студенти ће кроз рад на пројекту тежиште базирати на истраживачком пројектовању уз врло интензиван ангажман ментора, 
асистента и других по потреби ангажованих експерата у циљу постизања квалитетнијег решења. Такође, присутна је и 
обавеза да се кроз теоријску анализу (са позиције техничких, уметничких, социолошких, економских и културних аспеката) 
кроз израду тезе, дефинишу пројектантски проблеми - задатак којим ће се самостално бавити применом пројектантских 
стратегија које воде ка успешној реализацији. 
 
Исход рада на мастер пројекту: 
Способност формулисања пројектног задатка, способност препознавања, скупљања и сублимирања неопходних улазних 
података, параметара, законских регулатива, правила градње у сврху проналажења што квалитетнијег, финансијски 
утемељеног и естетски заокруженог производа, користећи се компаративним анализама архитектонских пракси и достигнућа 
у одговарајућим областима. 
 
Усвојено реално функционално знање у пројектовању конкретних задатака – планова, архитектонских и урбанистичких. 
 
Способност продуковања крајњег идејног решења до нивоа идејног пројекта, са јасно дефинисаним садржајем који 
представља почетни део комплетирања документације до крајњег нивоа пројекта за реализацију  
(у пракси). 
 
Разумевање питања историјског наслеђа у изграђеној средини. 
 
Свест о везама између архитектуре и других креативних дисциплина. 
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Препоручена литературa: 
Литература ће бити дефинисана индивидуално у студију у односу на избор теме и локације. 

 

 

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 
 

 
Начин оцењивања: 
 
Модули М9.1. Теза и М9.2. Пројекат оцењују се засебно, као два предмета. 
 
Успех студента на испиту изражава се оценом од 5 (није положио) до 10 (одличан). 

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 
 највише 100п укупно највише 100п 

 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 

 


