
 
  
План рада  
 
Назив предмета: СЕМИНАР  „Социјално становање“  

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

Број кредита: 2 ЕСПБ        

Термини одржавања наставе: према текућем распореду 

Термин одржавања испита: зависно од похађања наставе и активног учешћа на 
предавањима, потпис наставника је услов за дефинитивну оцену мастер пројекта 
Термини одржавања колоквијума:  -  
 
Назив пројектног задатка:  СОЦИЈАЛНО СТАНОВАЊЕ  
Наставници- 
 
 Руководиоци  Департмана  - за архитектуру, урбанизам 
 Ред. Проф. Зоран Лазовић, диа,         Ред. Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, диа, 
 и гостујући професори  
 
Број  контакт кабинета : 253  (Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, диа) 
Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће накнадно 
објављено  
Телефон: 3218 753  Е-маил: eval@eunet.yu  
 
3  
Посебни критеријуми за пријем студената: Просечна оцена из основних студија  

 
Циљеви и приступ настави:  

 развијање техника и сензибилитета према социјалној проблематици градова  

 разумевање и осмишљавање решења за превазилажење социјалног јаза у 
нашој средини  

 развијање вештина и алата за пројектовање социјалног облика становања 
 
Метод извођења наставе:  
 предавања еx-катедра  
 интерактивни облици наставе  
 презентације као вид провере / евентуално  
 
 
 
 
 
 



нед    Семинар  Социјално становање    
01  Увод у социјалну проблематику  Проф. др Ксенија Петовар или 

експерт , гост. проф. 
02  Социјални јаз у градовима данас  Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, 

диа, водитељ 
03  Нови приступ – интеграција 

социјалног становања унутар 
градова 

Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, 
диа, (+ експерт, гостујући проф.) 

04  Искуства ХАБИТАТа у нашој средини  Доц. Мр. Ксенија Лаловић, диа 
(+ експерт, гостујући проф.) 

05  Социјално становање                                     Доц. Јелена Живковић, диа 
(+експерт, гостујући проф.) 

06  Пројектовање са социјалног аспекта Проф. Зоран Лазовић, диа, водитељ 

07  исто Гостујући професор, експерт 

08  исто  Гостујући професор, експерт 
  
09 исто исто 

10  исто исто 

11  исто Гостујући професор, експерт 

12  исто Гостујући професор, експерт 

13  Закључци, дискусија оба професора водитеља 

14  Коначне смернице 
 
 

исто 

 
Обавезна литература:  
 
 
Милић, А. Владимир: „Социјално становање“, Беопград, 2004. 
Лазовић, Зоран: „Град наде“, Београд 2008. 
Ћокић, Владан: „Град и градски трг“, Београд 2004. 
Ваништа Лазаревић Ева: „Обнова градова у новом миленијуму“, Београд 2003. 
   



  

 
.  

Критеријуми оцењивања:  
Потпис наставника којим се оверава уредно похађање наставе  је услов за 
дефинитивну оцену на мастер пројекту 

 

Статутарне одговорности и права студената: из статута АФ  

 
 


