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Врста и ниво студија: 1. Семестар дипломских академских студија 
Назив предмета:М4 
 
Семинар: КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
Наставник (руководилац семинара):проф. Др Миодраг Ралевић 
Кабинет: 246 
Телефон: 011/3218 746 
e-mail: rale@arh.bg.ac.yu  
 
Гостујући наставници: др Мила Пуцар, доц. мр Александар Виденовић, доц. арх. Иван 
Рашковић, доц арх. Бора Петровић, др Игор Марић, асс мр Бисерка Митровић 
 
Сарадник у настави: асс мр Бисерка Митровић 
Кабинет: 246 
Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): среда 14-16ч. 
Телефон: 011/3218 769 
e-mail: biserkamitrovic@gmail.com   
 
Статус предмета: Обавезни 
Број ЕСПБ: 2 
Услов: семинар је обавезан за студенте у студију М4 проф. Др Миодрага Ралевића 
Термини одржавања наставе: четвртак, 16-18ч. 
Термини одржавања колоквијума: Дати су плану на крају документа 
 
Напомена: резултати похађања семинара интегрисани су у рад и пројекат студената у 
студију и представљају критеријуме за формирање програмског дела пројекта и 
креирање пројектних решења.  
 
Циљ предмета:  

 Упознавање студената са појмом и значајем природне средине и различитим 
теоретским и практичним приступима планирању, пројектовању, грађењу у природном 
окружењу.  

 Повезаност методолошког оквира и процеса креирања и упознавање са лепезом 
могућности и избора приступу.   

 Могућности интегрисања елемената традиционалног грађења и креирања амбијената у 
природној средини, интегрисања принципа и критеријума одрживог развоја и одрживог 
дизајна, принципа и критеријума енергетске ефикасности у природној средини, као и 
прилагођавања и интегрисања старог и новог у природном окружењу.  
 

 
Исход предмета:  

 Студенти стичу сазнања о кључним приступима и принципима креирања и грађења у 
природном окружењу, формирајући сет принципа и критеријума на којима се темељи 
њихов приступ креирању склопова и амбијената у природном окружењу и помоћу којих 
се пројектна решења интегришу у природну средину.   

 
Број часова активне наставе: Предавања:2 
 
Методе извођења наставе: Интерактивна предавања. Формирање сета принципа и 
критеријума који се интегрићу у финални пројекат у студију. 
 
Програм рада на семинару: 
 

недеља Наслови тематских јединица: 

3 недеље Процес креирања – различити приступи 
процесу креирања 
Методолошки основ за формирање склопова 
и амбијената у природном окружењу 
Могућности примене избора одговарајућег 
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процеса креирања и успостављање веза са 
креирањем склопова у природном окружењу 

2 недеље Основна полазишта и аспекти одрживог 
развоја  
Принципи и критеријуми одрживог планирања 
и одрживог дизајна и приказ примера њихове 
примене 
Интегрисање циљева и критеријума 
одрживости у процес креирања склопова у 
природном окружењу 

2 недеље  Принципи и критеријуми енергетске 
ефикасности и могућности њихове примене у 
природном окружењу 
Студија примера и градитељске праксе уз 
примену принципа енергетске ефикасности 

2 недеље  Елементи и принципи социјалне одрживости, 
интегрисање у полазишта социјалне и 
стамбене политике; различити видови учешћа 
актера  

2 недеље  Могућности интегрисања елемената 
традиционалног грађења и креирања 
амбијената у природној средини 

1 недеља  Могућности прилагођавања и интегрисања 
старог и новог у природном окружењу 
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