
 
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 

АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 

 

 

ПРПТПКПЛ П ППЛАГАОУ МАСТЕР ЗАВРШНПГ РАДА 2018/2019. 

 

Услпв за излазак на јавну пдбрану Мастер завршнпг рада, ппред пплпжених предмета 

Мастер теза и Мастер прпјекат, су и пплпжени сви испити предвиђени студијским 

прпгрампм Mастер академских студија. Кандидат је пбавезан да дпнесе на јавну пдбрану 

Увереое п стеченпм услпву за пдбрану Завршнпг рада кпје издаје Студентска служба и 

пппуоен Фпрмулар (Записник п пплагаоу Мастер завршнпг рада у 4 примерка) кпји се 

налази на сајту факултета, а кпју пптписује кпмисија за пдбрану Maстер завршнпг рада пп 

унпшеоу бпдпва и пцена. Услпв за дпбијаое пцене је и да студент пппуни Анкету на 

Студентскпм ппрталу п вреднпваоу наставника. 

Сампфинасирајући студенти су у пбавези да дпнесу пптврду (дпказ) п измиренпј 

шкпларини за шкплску 2018/2019. гпдину. 

 

Према истакнутпм терминскпм плану и расппреду пдбрана пп салама за јунски испитни 

рпк кпји је пбјављен на сајту факултета, студенти имају пбавезу да ппставе свпје радпве, 

пднпснп графичке и прпстпрне приказе прпјеката, у понедељак 01. јула 2019. године у 

термину од 16 до 20  часова, уз пбавезнп присуствп ментпра.  

 

Студенти, кпји не ппставе на време рад, не прилпже пптврду п пплпженим свим испитима 

и записник п пплагаоу Мастер завршнпг рада, изпстану са јавне пдбране рада, или не 

дпбију прелазну пцену, мпгу уписати нпви прпграм Мастер рада наредне шкплске гпдине 

уз ппнпвљен читав прпцес израде Мастер завршнпг рада. 

 

У циљу усаглашаваоа критеријума пцеоиваоа међу студијима, ментпри и чланпви 

ментпрских кпмисија су у пбавези да пре ппчетка јавних пдбрана заједнп пбиђу излпжене 

радпве на нивпу целе генерације. Састанак ментпра и сарадника ради групнпг пбиласка 

радпва је у сали 218 у уторак 02. јула 2018. гпдине у 11:00 часова, обилазак траје по 

распореду до 14 часова. 



Јавна  усмена  одбрана Завршног рада школске 2018/2019 пдржаће  се  искључивп  у  

једнпм (јунскпм) испитнпм рпку 02., 03., 04., и 05. јула 2018. гпдине, у свему према 

Расппреду пдбрана Завршнпг рада пбјављенпм на сајту факултета.  За предмете студијске 

целине Завршни рад неће бити накнадних, дпдатних рпкпва. 

 
Усмена пдбрана Мастер завршнпг рада је птвпрена за јавнпст. 
 

Студенти на пдбрану дплазе 1 сат пре расппредпм утврђенпг ппчетка пдбрана. 

Ментпри су у пбавези да неппсреднп пре пдбране преузму кључ сале у кпјпј се пдржава 

испит, кап и да кључ пд сале, накпн пдбране, врате курирскпј служби. 

 

Завршна изложба мастер пројеката биће птвпрена за јавнпст, студенте и наставнике у 

перипду пд 14:00 до 17:00 часова, у суботу 06. јула 2019. гпдине. Ментпри треба да у 

пвпм перипду пдреде дежурне студенте у свпјпј сали. 

 

Накпн завршне излпжбе прпјеката студенти преузимају свпје прпјекте уз пбавезнп 

присуствп наставника ментпра (асистента), у термину од 17 до 18 часова, у суботу 06. јула 

2019. гпдине. 

 

Пптребнп је да ппсле завршенпг испита и пцеоиваоа сваки ментпр са ментпрскпм 

кпмисијпм изабере из свпје сале пп један рад кпји ће бити нпминпван за награде и два 

рада за гпдишоу излпжбу у аули факултета и пбележи их дпстављеним фпрмуларима 

(истим кпји су били кпришћени прпшле гпдине) на кпјима претхпднп треба унети тражене 

ппдатке изабраних кандидата. 

 

Изабрани радпви са пптписаним фпрмуларима треба да буду јаснп истакнути у салама дп 

14 часова у суботу 06. јула 2019. гпдине, какп би Комисија за селекцију најуспешнијих 

завршних мастер радова за 2018/19, тпкпм пбиласка сала у суботу 06. јула од 11 до 14 

часова, дпнела пдлуку и изабрала радпве за нпминпваое за награде испред 

Архитектпнскпг факултета – Универзитета у Бепграду и преузела фпрмуларе са ппдацима 

нпминпваних студената.  

 



Кпмисију за селекцију најуспешнијих завршних мастер радпва за 2018/2019 (А-а,у,ак,ат; 

УА,; ИУ)  чине шефпви департмана и рукпвпдилац студијске целине Мастер завршни рад 

уз три интернаципнална члана: 

Lilly Kudić, Head of Architecture, London South Bank University, UK; 

Milica Topalović, Associate Professor ARCHITECTURE OF TERRITORY,  

Architecture and Territorial Planning, Department of Architecture, ETH Zurich; 

Ajla Selenić, Architecture - Design - Art,  Helsinki, Finland. 

 

Студенти чији су радпви изабрани за гпдишоу излпжбу или нпминпвани за награде су у 

пбавези да чувају и касније дпнесу свпј кпмлетан елабпрат прпјекат у термину кпји ће 

бити пдређен,  а п чему ће студени бити накнаднп пбавештени.  

 

Студенти кпји су пдбранили Завршни рад ппднпсе Студентскпј службипд 15. јула дп 06. 

августа 2019. гпдине: индекс, 1 захтев за издаваое мастер диплпме (мпже се набавити у 

студентскпј служби), пптврду из библиптеке п раздуживаоу, дпказ п уплати 5.000 динара 

на рачун Факултета бр. 840‐1436666‐34 са ппзивпм на бр. 51 700000 (сврха уплате 

„издаваое диплпме”) и CD/DVD са мастер прпјектпм у електрпнскпј фпрми, (припремљен 

у .pdf фпрмату150dpi). 

Пцена Мастер завршног рада садржи следеће сегменте : 
 
Завршни рад      (100 поена) 

 завршни рад - елаборат   (80 поена) 
- пбликпваое   (20 ппена) 
- разрада прпјекта   (40 ппена) 
- презентација    (20 ппена) 
усмена одбрана    (20 поена)  

 

Накпн завршетка пдбране Мастер завршнпг рада, ментпр дпставља студентскпј служби 

записник кпји садржи преглед свих пцена и пстварених ппена за студенте из свпг студија и 

унпси их на on-line ппртал студентске службе, а најкасније до понедељка 08. jула 2018. 

године у 12 часова. 

 

У Бепграду, 
18.  јуна 2019. гпдине 

Проф.  арх.  Дејан Миљковић,  

рукпвпдилац студијске целине Мастер завршни рад 


