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МОДУЛ М4 – Архитектонско- урбанистички пројекат,  22 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
Студио - 16 ЕСПБ 

 
 

 
 

Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 - 2 ЕСПБ 
Семинар3 - 2 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектог задатка 
Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата тематску област приватних архитектонско-урбанистичких објеката 
и простора (стамбени, производни, административни, услужни, продајни)..  
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и простора 
као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. Такође, тежи се 
изграђивању способности архитектонско-урбанисточког организовања и обликовања простора које одговара 
естетским, функционалним и техничким захтевима. 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) градска 
ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија како 
на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и рализације 
Наставник према теми  пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара из области: 
Животна средина 
Приватни објекти и простори  
Јавни објекти и простори 
Обнова и реконструкција 
Технологија и реализација 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и четвртком од 14 до 22 сата. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у понедељак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује  се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Наставник према теми  пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара  
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинараима 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки 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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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М4 – Архитектонско - урбанистички пројекат 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
уторак и четвртак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 17 сати, вежбе: од 17 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
28. јануар 2008. у 10 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
30. октобар 2007. у 16 сати 
18. децембар 2007. у 16 сати 
 
 
Назив пројектног задатка: 
АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ РЕВИТАЛИЗАЦИЈЕ ПРОСТОРА АРХЕОЛОШКОГ 
ЛОКАЛИТЕТА РАВНА КОД КЊАЖЕВЦА (TIMACUM MINUS) И ЊЕГОВЕ ОКОЛИНЕ 

Наставник: 
Доц. др Мирјана Ротер-Благојевић (у сарадњи са др. арх. Горданом Милошевић са Археолошког института 
САНУ) 

Сарадник у настави: 
Асист. прип. Марко Николић                                    

Број кабинета: 233 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): четвртак 12-14 ч. 

Телефон:   3218733                                                                                                                                

 E-mail: heritage@arh.bg.ac.yu 

Назив семинара 1: Приватни објекти и простори 

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: Јавни објекти и простори 

Руководилац семинара 2: 

 

Назив семинара 3: Обнова и реконструкција 

Руководилац семинара 3: 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена из основних студија и просечна оцена из студијског програма М15 – Проучавање и обнова 
градитељског наслеђа 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ пројекта је да се студенти кроз упознавање са проблемима везаним за пројектовање нових структура у 
заштићеним културно-историјским просторима оспособљавају за рад на проблемима ревитализације ових 
простора и њиховог укључивања у савремени живот. Кроз рад на пројекту студенти продубљују и практично 
примењују своја теоријска знања стечена на основним студијама из области Проучавања и обнове градитељског 
наслеђа. Студенти овладавају специфичним знањима, компентенцијама и вештинама неопходним за правилно 
разумевање проблема везаних за интегративну заштиту градитељског наслеђа и изналажење одрживих решења 
која ће омогућити оживљавање и активирање културно-историјских простора у оквиру развоја непосредног и 
ширег окружења и промовисати их као значајан укупног економског и културног развоја. 
  
Пројектни задатак: 
Антички Timacum Minus лежи на левој обали Белог Тимока, код села Равна (у близини Књажевца). Утврђење 
правоугаоне основе је настало у I веку, као седиште римске јединице. Обновљено је током III-IV века. Изван 
утврђења постоје археолошки остаци терми и цивилне грађевине са хипокаустом, као и две касноантичке 
гробнице (породични маузолеји). Простор је под заштитом као археолошки локалитет од великог значаја. У 
непсредној близини античког логора и насеља, на ободу савременог села Равна, налази се ново формирано 
археолошко етнографски комплекс. Комплек чини стара сеоска школа изграђена у првој половини 20 века, 
лапидаријум отвореног типа са надгробним споменицима из римског периода и неколико сеоских кућа које чине 
мањи етно парк. Стара сеоска школа није више у функцији и адаптирана је за потребе археолошке и етнографке 
радионице. Сеоске куће представљају одабаране типове народног градитељства у области горњег тока Белог 
Тимока (област Књажевца и околних села) са краја 19. и почетка 20 века. У питању су објекти стамбеног и 
привредног карактера. Пресељене су према идеји етнолога Душице Живковић осамдесетих година 20. века). 
Пресељени објекти имају музеолошки карактер, а поједини се користе и за потребе смештаја гостију. У 
пространом некадашњем сеоском дворишту, поред етно парка образован је и мањи лапидаријум који чине 
репрезентатаивни надгробни споменици из 2 и 3. века наше ере пронађени приликом археолошких истраживања 
утврђења Тимакум Минус. Остали пратећи и помоћни објекти немају споменичке вредности. Комплекс Равне 
укључен је непосредно у туристичку понуду области Старе планине.  
Програмом рада на пројекту предвиђено је да студенти кроз обимна и детаљна претходна истраживања 
историјских, урбаних и архитектонских карактеристика и вредности ширег простора и самог археолошког 
локалитета, као и кроз упознавање са савременим светским тенденцијама и препорукама из области очувања 
културног наслеђа, културног пејзажа и културног туризма, испитају могућности савремене презентације 
археолошких остатака и ревитализације овог културно-историјског простора кроз уношење нових садржаја. Из тог 
разлог програмом нису унапред задати нови садржаји које треба унети у простор, већ је предвиђено да се до њих 
дође кроз анализе и усаглашавање учесника у пројекту. 
Нови садржаји који ће се пројектовати требало би првенствено да буду у функцији савремене презентације 
археолошких остатака и упознавање посетилаца са историјом и вредностима простора (шетне стазе, сала за 
пројекције, лапидаријум за покретне предмете и сл), али и да омогуће пружање  разноврсних услуга посетиоцима 
(информативни пункт, продаја сувенира и публикација, санитарни блок, ресторан, смештајни капацитети за 
туристе и сл).   
Такође је предвиђено и испитивање могућности формирања малог научно-истраживачког центара за стручњаке 
који раде на локалитету и истраживаче који га посећују (који треба да садржи салу за састанке и пројекције, 
просторије за рад истраживача, кухињу и простор за обедовање, простор за дневни боравак, собе за истраживаче 
и руководиоце истраживања са купатилима, просторије за одлагање археолошког материјала и алата, као и 
просторије у којима би се образовале приручне археолошке и етнолошке радионице.  
Програмом задатка је обухваћено и испитивање могућности коришћења античког и традиционалног сеоског 
концепта становања као полазишта и инспирације за обликовање савремених резиденцијалних структура за 
смештај група туриста и истраживача.  
Циљ понуђеног програма је да се кроз пројекат ревитализације овог значајног историјског простора оствари 
повезивање античког утврђења са околним простором који садржи остатке античких цивилних грађевина и 
новоформираним етнопарком са традиционалним сеоским кућама, те да се они заједно са непосредним 
природним окружењем оплемене и трансформишу у културно, научно и туристички атрактивну целину, будући 
центар културног туризама ширег подручја 
 
Метод извођења наставе: 
Упознавање студената са савременом методологијом рада на проучавању и пројектовању у оквиру заштићених 
простора и међународним препорукама и приступима ревитализацији и савременом коришћењу културно 
историјских простора, кроз излагања стручњака из области заштите градитељског наслеђа. Такође је предвиђена 
и презентација и анализа различитих примера из праксе. 
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Историјске, архитектонске и урбанистичке анализе простора и решење његовог будућег уређења предвиђени су 
кроз групни рад студената, уз размену прикупљених података и идеја. На крају ове фазе рада предвиђено је 
усаглашавање ставова и идеја о новим структурама које ће се пројектовати. Идејне пројекте за поједине нове 
структуре сваки студент ради појединачно. 
Предвиђен је активан рад студената на анализи литературе и историјске грађе, истраживање на локалитету, 
презентација резултата истраживања и појединих фаза рада на пројекту 
 
 

нед Студио                                            Семинар1  Семинар2  Семинар3 

01 Упознавање са 
задатком 

Рад на терену    

02    

03 

Историјске, урбанистичке и архитектонске 
анализе простора и грађевина. Излагања 
о карактеристикама простора, методама 
истраживања и пројектовања у 
историјским наслеђеним просторима, 
савременом приступу и препорукама 
везаним за археолошке локалитете, 
културни пејзаж и традиционалну народну 
архитектуру. 

   

04 Презентација и дефинисање резултата 
истраживања. Усаглашавање основних 
елемената концепта обликовања целине.   

   

05    

06 

 Израда концепта ревитализације целине 
– дефинисање различитих зона заштите и 
савремене изградње, истраживање 
различитих могућности и концепата 
презентације археолошких остатака 
(конзервација, делимична рестаурација, 
идеална реконструкција и сл), пројекат 
ревитализације и увођења нових 
садржаја, дефинисање односа према 
природном окружењу и сл.  

   

07 Презентација идејног решења целине и 
дефинисање нових садржаја – 1. 
Колоквијум 

   

08    

09    

10    

11    

12    

13 

 Пројектовање нових структура у 
заштићеном простору – дефинисање 
њиховог положаја, односа са историјским 
грађевинама, обликовања и 
материјализације. 
Анализа античког и традиционалног 
народног концепта становања – типови 
просторне организације и обликовање.  
Упознавање са савременим тенденцијама 
у примени савремених конструкција и 
материјала у историјским амбијентима и 
осветљења у историјским просторима.  
Истраживање проблема архитектонског 
обликовања савремених структура у 
историјски и природно заштићеним 
просторима. 

   

14 Презентација идејних архитектонских 
решења нових структура - 2. Колоквијум 

   

 

Обавезна литература: 

Вученовић, С., Урбана и архитектонска конзервација, том 1, Свет-Европа, ДКС, Београд, 2004. 
Јокилето, Ј., Конзервација између праксе и теорије, Гласник ДКС 27 (2003), 9-14. 
Kulturno nasledje, Izbor najznačajnijih dokumenata Saveta Evrope u oblasti kulturnog nasledja, Centar za očuvanje 
nasledja Kosova i Metohije  MNEMOSYNE,  Beograd 2004. 

Evropske konvencije i preporuke u oblasti kulturnog nasleđa, EXPEDITIO, Kotor 2005. 
Петровић П., Станице Timacum на путу Naissus - Ratiaria и античко насеље код села Равна, Старинар 26 (1975), 
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Београд, 1976, 43 – 56. 
Petrović P., Timacum Minus und die Kastelle in Timo , in: Studien zu den Militärgrenzen Roms III, Vorträge des 13. 
Internationalen Limes-Kongresses, Aalen 1983, Stüttgart 1986, 514 – 518. 
Стовел, Х., Културни пејзаж, нови приступ очувања културног наслеђа, Гласник ДКС 27 (2003), 14-19. 
Финдрик Р., Народно неимарство, Београд 1994. 
Финдрик Р.,О простору сеоске куће, Саопштења XIV, Београд 1982, 143-162. 
Којић Б., Стара градска и сеоска архитектура у Србији, Београд 1949.  
Дероко А., Народно неимарство, II, Београд 1968.  
 
Литература доступна у библиотеци АФ и кабинету 233. 

Препоручена литература: 

Kanic, F. Srbija, zemlja i stanovništvo, od rimskog doba do kraja XIX века, knj. 1-2, Београд 1985. 
Milošević, G. Istorijski razvoj kuće u Ponišavlju – Oblici i način gradnje, u: Zbornik radova Tradicionalna estetska kultura: 
Estetska dimenzija kuće, Centar za naučna istraživanja SANU i Univerzitet u Nišu, Niš 2006, 99-117. 
Petrović P., Inscriptions de la Mesie Supérieure, Timacum Minus - Romuliana, vol. III-2, Beograd 1995.  
Петровић, П. Јовановић, С., Културно благо књажевачког краја. Археологија, Београд 1997. 
Петровић П., Римљани на Тимоку, у: Археологија источне Србије, Београд 1997, 115 – 131 
Петровић Ђ., Доксати и чардаци у народној архитектури, Београд 1965.  

Workshop on Education in Conservation in Europe, ENHSA, Leaven 2004. 
 

Часописи: Гласник Друштва конзерватора Србије; Наслеђе, ЗЗСКГБ; Грађа за проучавање споменика културе 
Војводине, ПЗЗСК, Нови Сад;  ДАНС, Нови Сад; Форум+, ДАБ, Београд. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писано образложење пројекта – 500 речи 

Графички прилози –  

Групни прилози – Ситуациони план целине на формату 50х70 цм (1:2000 или 1:1000) 

Појединачни прилози - ситуациони план изабраног сегмента простора (1:500) , основе, пресеци, изгледи и детаљи 

новопројектоване структуре (1:200, 1:100, 1:50, 1:25), перспективни (аксонометријски) приказ или 3Д модел 

простора и структура. Мин. 5 листа А3 формата 

Критеријуми оцењивања: 

Од студената се очекује активно учешће на вежбама, редовно посећивање вежби и континуирани рад на задатку 

током наставе на факултету и код куће (упознавање са литературом и припрема презентација). Рад треба да 

покаже да су студенти овладали одређеним знањима, да имају способност критичког сагледавања проблема и 

осмишљавања креативних, оригиналних и примењивих решења. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 15 Пројекат 40 
колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 5 
семинари 15 писани елаборат 5 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 


