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МОДУЛ М4 – Архитектонско- урбанистички пројекат,  22 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2008/09 
 
Студио - 16 ЕСПБ 

 
 

 
 

Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 - 2 ЕСПБ 
Семинар3 - 2 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектог задатка 
Тип 1: Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата истраживање и креирање архитектонско- урбанистичких 

модела у природном окружењу, а њихова намена је у спрези са природним абијентом и локалним потребама, 
интересима, потенцијалима и ограничењима. Нагласак је на објектима у приватном режиму коришћења.  
Пројектни задатак подразумева упознавање, истраживање, разумевање и интерпретацију односа окружења са 
посебним природним вредностима и урбаних и архитектонских склопова и амбијената.  
Истраживачки део се односи на упознавање подручја са посебним природним вредностима и њихових 
специфичности – посебних морфолошких, климатских, градитељских и других карактеристика, односно њиховог 
могућег утицаја на урбане и архитектонске склопове и амбијенте. Резултат истраживања су: инвентарисање, 
атлас ресурса и потенцијала и посебан сет принципа и критеријума који чине окосницу за даљи рад студената.   
 
Тип 2: 

Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата истраживање и креирање архитектонско-урбанистичких модела 
социјалног становања, чији избор ће бити у спрези са различитим видовима 'социјалног' (приступачног) 
становања, као и местом пројектовања, окружењем, потребама, интересима, могућностима и ограничењима. 
Пројектни задатак подразумева упознавање, истраживање, разумевање и примену различитих видова социјалног 
становања у односу према затечено окружење (природно и грађено). 
Истраживачки део задатка се односи на истраживање и избор локација социјалног становања у понуђеним 
градовима. Исход истраживања су: истраживање локација, инвентарисање, атлас ресурса и потенцијала и 
посебан сет начела и критеријума који чине окосницу за даљи рад студената. 
 
Студенти развијају способности интегративног пројектовања на просторима и локацијама са специфичним 
захтевима који изискују посебан методолошки приступ и обједињују теоретска и практична знања стечена током 
претходног школовања и током рада у студију.  
 
Студенти су обавезни да похађају три семинара:  
Животна средина 
Обнова и реконструкција 
Социјално становање 
 
Термински план наставе 

Студио се одржава се два пута недељно: уторком и четвртком од 16 до 21 сат, а семинари према посебном 
распореду.  
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 наставник. 
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 
1.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 16. Септембра. 
Пријављивање студената је у току преве радне недеље у семестру. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са понуђеним семинарима. 
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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 8. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 12. 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. 

 
 

План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 1. септембра 2008. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ М4 – Архитектонско - урбанистички пројекат 
 
Година студија:  
 

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09 
 
Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 

уторак и четвртак (14 недеља) 
семинари: према посебном распореду,  
студио: од 16 до 21 сат 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 

28. јануар 2008. у 10 сати 
 

Термини одржавања колоквијума: 
 

6. новембар 2008. у 16 сати 
25. децембар 2008. у 16 сати 
 

 
 
 

Назив пројектног задатка: 

Тип 1:Креирање склопова и амбијената у природном окружењу 

Тип 2: Социјално становање 

Наставник: 

Проф. др Миодраг Ралевић  

Сарадник у настави:          

Мр Бисерка Митровић 

Сарадник:  

Бранислав Антонић, дипл.инж.арх. 

Број кабинета: 246, 305 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):среда, 16-18ч.  

Телефон:         011 3218 746, 3218 769                                                                                                                      

 Е-маил: biserkamitrovic@gmail.com , antonicbr@yahoo.com  

 

mailto:biserkamitrovic@gmail.com
mailto:antonicbr@yahoo.com
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Назив семинара 1: Урбана обнова и реконструкција 

Руководилац семинара 1: Проф. др Ева Ваништа Лазаревић 

 

Назив семинара 2: Животна средина  

Руководилац семинара 2: Проф. др Зоран Никезић 

 

Назив семинара 3: социјално становање 

Руководилац семинара 3: гостујући предавачи: Др Мила Петровић, Снежана Ристић 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред савладане материје из области урбанизма са посебним акцентом на урбанистичком пројектовању, подразумева се и 
склоност ка истраживачком раду и интегративном приступу. 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
  

 Савладавање истраживачког поступка и истраживачких метода и њихова апликација у контексту  креирања 
склопова и амбијената у природном окружењу (тип 1);односно, Савладавање истраживачког поступка и 
истраживачких метода и њихова апликација у вези са  креирањем склопова и амбијената социјалног 
становања у односу затечене услове локација и њиховог окружења (тип 2); 

 Овладавање специфичним знањима, приступима и принципима са циљем разумевања и интерпретације 
односа окружења са посебним природним вредностима и урбаних и архитектонских склопова и амбијената 
(тип 1); односно, овладавање специфичним знањима, приступима и начелима са циљем разумевања појма 
социјалног (приступачног) становања и његовог односа према месту и његовом окружењу (тип 2). 

 Развијање способности интегративног пројектовања, као и решавања интегралних и парцијалних проблема 
урбаног развоја на просторима и локацијама са специфичним захтевима; 

 Развијање критичког и креативног приступа студената у циљу савладавања теоретског и практичног рада у 
области урбанистичко –архитектонског пројектовања. 

 

Пројектни задатак за тип 1: 

Рад студената подразумева  две целине: истраживачку  и пројектну. 
Истраживачки део се односи на упознавање подручја са посебним природним вредностима и њихових 
специфичности – посебних морфолошких, климатских, градитељских и других карактеристика, односно њиховог 
могућег утицаја на урбане и архитектонске склопове и амбијенте. Резултат истраживања су: инвентарисање, 
атлас ресурса и потенцијала и посебан сет принципа и критеријума који чине окосницу за даљи рад студената.   
Пројектни задатак подразумева упознавање, истраживање, разумевање и интерпретацију односа окружења са 
посебним природним вредностима и урбаних и архитектонских склопова и амбијената и њихово интегрисање у 
урбанистичко-архитектонска решења. Резултат представља пројекат – елаборат урбанистичко- архитектонског 
решења. 
Пројектни задатак за тип 2: 

Рад студената подразумева  две целине: истраживачку  и пројектну. 
Истраживачки део се односи на истраживање и избор локација, њихово упознавање и уочавање могућности, 
ограничења, вредности и особености од значаја за социјално становање, као и особина важних за креирање 
одговарајућих урбаних и архитектонских склопова и амбијената. Исход истраживања су: истраживање локација, 
инвентарисање, атлас ресурса и потенцијала и посебан сет начела и критеријума који чине окосницу за даљи рад 
студената.  
Пројектни задатак подразумева упознавање, истраживање, разумевање и интерпретацију односа изабраног места 
('локације') и урбаних и архитектонских склопова и амбијената и њихово обједињавање у урбанистичко-
архитектонска решења. Исход представља пројекат – елаборат урбанистичко-архитектонског решења. 

Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз комбинацију следећих облика рада: 
 Предавања и семинаре, 
 Индивидуална и групна истраживања савремене теорије и праксе у области урбанистичко-архитектонског 

пројектовања у специфичном природном окружењу. 
 Обилазак терена,  
 Контакте са одговарајућим експертима 
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 Заједничке презентације и дебата  
 Парциајлне презентације пројеката, 
 Сучељавање и вредновање варијантних решења. 
 

 

нед Студио тип 1: Резултати: Студио тип 2: Резултати: 

01 

Приказ рада у студију: 

- Приступ: процес 
креирања 

- Организација: од 
тимског преко 
групног до 
индивидуалног 

- Тежишна тема: 
природно 
окружење 

 

Приказ рада у студију: 

- Приступ: процес 
креирања 

- Организација: од 
тимског преко 
групног до 
појединачног 

- Тежишна тема: 
социјално 
становање 

 

02 

Избор локације– 
природно окружење 

- рурално  
туристичко 

- планинско– 
долинско 

- речно–језерско 

- шумско–вртно- 
парковско 

Презентација понуђених 
локација 
Копаоник: Јарам, 
Сребрнац и Рендара 
 

Истраживање и избор 
локације – место и 
окружење 

- макро - микро 

- природно - грађено 

- повезано - 
одвојено 

- близу - далеко 

- инспиративно - 
неинспиративно 

Презентација понуђених 
локација  градова:, 
Сремска Митровица, 
Сурдулица,Бојник, 
Лозница 
 
 

03 

Однос природног и 
изграђеног 
Природа „као“: 

- морфологија 

- геологија 

- хидрологија 

- климатологија 

Проучавање примера 
примери „мог краја“ 

- град - варош 

- комшилук 

- село 
примери из ширег 
окружења 

- објеката 

- склопова 

- структура 

Место: 

- природне одлике 

- створене одлике 

- историјска основа 

- везе и 
приступачност 

Проучавање примера 
'социјалног' становања 

- град - варош 

- комшилук 

- село 
примери из ширег 
окружења 

- објеката 

- склопова 

- структура 

04 
Процес креирања „од 
уметничког до 
прагматичног“ 

Избор: 

- локације 

- предметног подручја 

- обухват територија – 
пунктова 

Презентација изабраних 
локација 

Процес стваралачког 
пута 'од уметничког до 
прагматичног' 

Избор: 

- локације 

- предметног 
подручја 

- обухват територија 
– пунктова 

Презентација изабраних 
локација 

 

05 
Природни ресурси као 
полазиште за креирање 
склопова и амбијената 

Формирање атласа 
потенцијала за изабрано 
подручје 
Програм развоја 

- шта од садржаја, 
активности, функција 

- где у простору 

- колико чега 

- како активирати 
простор 

Социјални контекст као 
полазиште за креирање 
склопова и амбијената 

Формирање атласа 
потенцијала за 
изабрано подручје 
Програм развоја 

- шта од садржаја, 
активности, 
функција 

- где у простору 

- колико чега 
како активирати 

простор 

06 

Процес стварања – 
продукције урбаног 
простора „од плана 
преко пројекта до 
остварења“ 

Формирање идеалног 
концепта 
принципи – вредности – 
циљеви - узори 

Процес стварања – 
продукције урбаног 
простора „од плана 
преко пројекта до 
остварења“ 

Формирање идеалног 
концепта 

принципи – вредности 
– циљеви - узори 
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07 

Процедура – поступак 
креирања решења „пут 
од проблема до 
решења“ 

Формирање полазног 
идејног решења 
Моделске опције 
облици – форме – 
склопови - структуре 

Процедура – поступак 
креирања решења „пут 
од проблема до 
решења“ 

Формирање полазног 
идејног решења 
Моделске опције 
облици – форме – 
склопови - структуре 

08 Контекст и окружење – 
поступак уклапања 

Пројекат – план 
регулациона уклапања 
решења у контекст и 
окружење 

Контекст и окружење – 
поступак уклапања 

Пројекат – план 
регулациона уклапања 
решења у контекст и 
окружење 

09 Контекст и окружење – 
поступак уклапања 

Пројекат – план 
регулациона уклапања 
решења у контекст и 
окружење 

Контекст и окружење – 
поступак уклапања 

Пројекат – план 
регулациона уклапања 
решења у контекст и 
окружење 

10 
Процес и поступак 
компоновања урбаних 
склопова 

Пројекат – план 
компоновања склопова и 
објеката у природно 
окружење 

Процес и поступак 
компоновања урбаних 
склопова 

Пројекат – план 
компоновања склопова 
и објеката социјалног 
становања 

11 
Процес и поступак 
компоновања урбаних 
склопова 

Пројекат – план 
компоновања склопова и 
објеката у природно 
окружење 

Процес и поступак 
компоновања урбаних 
склопова 

Пројекат – план 
компоновања склопова 
и објеката социјалног 
становања 

12 

Топологија – типологија 
урбаних склопова и 
архитектонских објеката 
у природном окружењу 

Израда идејних решења 

- архитектонских 
„типских објеката“ 

- урбаних 
морфолошких 
склопова 

Топологија – типологија 
урбаних склопова и 
архитектонских објеката 
социјалног становања 

Израда идејних решења 

- архитектонских 
„типских објеката“ 

- урбаних 
морфолошких 
склопова 

13 

Топологија – типологија 
урбаних склопова и 
архитектонских објеката 
у природном окружењу 

Израда идејних решења 

- архитектонских 
„типских објеката“ 

- урбаних 
морфолошких 
склопова 

Топологија – типологија 
урбаних склопова и 
архитектонских објеката 
социјалног становања 

Израда идејних решења 

- архитектонских 
„типских објеката“ 

- урбаних 
морфолошких 
склопова 

14 Маркетинг остварења 
Сценарио остварења 
маркетиншког деловања 

Маркетинг остварења 
Сценарио остварења 
маркетиншког деловања 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже предајом и презентацијом елабората који се састоји из: 

 Истраживачког и програмског дела елабората у дигиталној (PowerPoint презентација) и штампаној форми (свеска А4 

формата). 

 Пројектног дела елабората у дигиталној и штампаној форми (формат 100/70cm) 

Критеријуми оцењивања: 

 Истраживачки и пројектни део су равноправни и носе по 50% оцене. 

 Континуирани рад у студију (у индивидуалном и тимском раду) 

 Истраживачки рад – прикупљање, обрада и  систематизација података и примена нових техника урбаног дизајна 

 Логичко повезивање истраживачког дела са  концептом и програмом 

 Уграђивање вредносних ставова истраживачког дела у коначни производ 

 Квалитет презентације и пројекта 

Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Активност у току наставе 10 Пројекат /елаборат 40 

Парцијалне презентације 25 Усмена одбрана пројекта 15 

Семинари 2x5=10   

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


