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МОДУЛ M6У, Пројекат 2 – Усмерење Урбанизам, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

 
М6У(урбанизам) - 22 ЕСПБ 
Студио - 14 ЕСПБ 
Семинар1 -  2.5 ЕСПБ 
Семинар2 – 2.5 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
 
Модел 2: Овладавање материјом израде стратегије просторног развоја насеља. У студију ће се обрађивати 

типичне теме као што су институционални оквир и легислатива за израду плана, процес израде плана и примена 
одговарајућих метода и техника анализе, вредновање и синтезе, као и посебне теме везане за тип планског 
документа који ће се радити или специфичног окружења које ће бити узето за планско подручје. 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно:  средом и петком 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 уторак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставник. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Семинари треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по највише 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 2008. у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је две недеље пре почетка семестра. 
Пријављивање студената је у септембру две недеље пре почетка семестра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4 и модула М5. 
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 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 1. септембра 2008. у 12 сати) 

 

Назив предмета:  
 

МОДУЛ M6У – Пројекат 2 – усмерење Урбанизам 
 

Година студија:  
 

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2008/09. 
 

Број кредита: 
 

22 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 
 

средом и петком (14 недеља) 
семинари: од 14 до 18 сати, вежбе: од 18 до 22 сата 
 

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

29. јануар 2009. у 10 сати 

Термини одржавања колоквијума: 
 

05. новембар 2008. у 16 сати 
19. децембар 2008. у 16 сати 

 
 

Назив пројектног задатка: 

Стратегија просторног развоја насеља на левој обали Дунава 

Наставник: 

Проф. Др Милица Бајић Брковић 

Сарадник у настави:    

Асс.мр Бисерка Митровић                                 

Број кабинета: 

Проф. др Милица Бајић Брковић: 342  
Асс. мр Бисерка Митровић: 305 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): 

Проф. др Милица Бајић Брковић: уторком 12-14ч. 

Асс. мр Бисерка Митровић: средом 12-14ч. 

Телефон:   
Проф. др Милица Бајић Брковић: 011/ 3218 720  
Асс.мр Бисерка Митровић: 305 011/ 3218 769                                                                                                                                   

Е-маил: biserkamitrovic@gmail.com 

 

Назив семинара 1: Просторни и одрживи развој 

Руководилац семинара 1: доц. арх. Ксенија лаловић и  доц. арх. Јелена Живковић  

 

Назив семинара 2: Методе и технике планирања 

Руководилац семинара 2: 

 

Назив семинара 3: Урбана економија 

Руководилац семинара 3: 
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Назив семинара 4: Планирање социјалног развоја 

Руководилац семинара 4: проф. др Ксенија Петовар  

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Нема посебних захтева  

 

Циљеви и приступ настави: 

  
 Стицање знања релевантних за израду стратешких планова просторног развоја,  
 Овладавање специфичним знањима у функцији одрживог развоја, на релацији: економски развој – 

социјални развој - просторни развој- заштита и унапређење посебних природних и културно-историјских 
вредности;  

 Препознавање сложености урбаног развоја и улоге актера и њихових различитих интереса у креирању 
урбаног простора;  

 Препознавање сложености ширег урбаног и природног контекста и њиховог значаја за развој мањих 
просторних целина, 

 Развијање критичког и креативног приступа у области урбанистичког планирања.  
 Овладавање сазнањима релевантним за праксу планирања и израду планских докумената.  

 
Очекивана знања и вештине које стичу студенти:  
 Израда стратешког плана просторног развоја и овладавање процесом његове израде и усвајања,  
 Разумевање и савладавање методологије урбанистичког планирања;  
 Разумевање и решавање интегралних и парцијалних проблема урбаног развоја;  
 Упознавање са конкретним планерским процесом, процедуром и релевантним институцијама;  
 Aпликација стечених знања на изабраном подручју кроз израду предлога урбанистичког решења.  
 

Пројектни задатак: 

 Пројектни задатак је израда урбанистичког плана урбане целине који подразумева следеће тематске 
целине:  

 Овладавање методама и техникама које су стандард праксе планирања,  
 Истраживање урбане /просторне структуре и формирање информационе основе,  
 Препознавање актера као и начина и ефеката њиховог укључивања у процес израде плана, 
 Дефинисање потенцијала и ограничења за просторни развој применом SWOT анализе,  
 Дефинисање циљева развоја и варијанти просторних решења,  
 Вредновање варијанти и процену ефеката на простор, људе, економију, социјални развој и подручја 

посебних вредности,  
 Разраду просторних решења;  
 План имплементације.  

 

Метод извођења наставе: 

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвија кроз комбинацију следећих облика рада:  
 
 Предавања еx-катедра,  
 Групни и индивидуални пројекти и парцијалне презентације,  
 Истраживачки рад (индивидуални и групни) на изабраном подручју,  
 Контакти са релевантним институцијама различитих нивоа,  
 Јавна презентација семестралног рада,  
 Одбрана семестралног рада.  
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План студијских вежби и семинарских предавања са тематским јединицама по недељама 

 
нед Тематске јединице Рад у студију: 

01 Процес израде стратешког плана просторног развоја Презентација и приказ урбанистичког плана као документа 
о стратешком развоју града; методе, приступи, фазе рада и 
процедура. Законодавни оквир.  

02 Истраживање урбане /просторне структуре: елементи и 
структура информација  

Истраживачки рад у студију, упознавање са предметним 
подручјем и информацијама о простору  

03 Истраживање урбане /просторне структуре: елементи и 
структура информација  

Истраживачки рад на изабраном подручју, контакти са 
институцијама  

04 Истраживање урбане /просторне структуре: Формирања 
информационе основе  

Приказ начина прикупљања, селекције и презентације 
информација о простору  

05 Истраживање урбане /просторне структуре: Оцена 
потенцијала и ограничења за развој  

Процена могућности и ограничења подручја применом 
SWOT анализе  

06 Презентација: организација, систематизација и анализа 
података  

Извођење закључака и резултата истраживања у 
претходним фазама  

07 Планирање развоја: проблеми и циљеви  
1. Колоквијум  

Идентификација циљева у односу на:  
 различите интересе актера (препознате у контакту са 

актерима и институцијама)  
 препознате потенцијале и ограничења подручја  

08 Планирање развоја:  
Релација: циљеви- програмски елементи-концепти  

Препознавање основних групација циљева као одредница 
будућих концепата развоја: циљеви економског, социјалног 
развоја и циљеви унапређења животне средине  

09 Планирање развоја: формирање варијанти просторног 
развоја  
 Преиспитивање односа јавног и приватног сектора и 

деловања тржишних механизама;  
 Планско решење као стратешки, концептуални оквир 

или решење са прецизно дефинисаном физичком 
структуром?  

 Заштита јавног интереса изражена кроз заштиту и 
унапређење постојећих и увођење нових јавних 
садржаја, простора и сервиса на различитим нивоима 
опслуживања и кроз заштиту и унапређење животне 
средине.  

 Унапређење квалитета живота локалне заједнице 
кроз израду урбанистичког плана.  

 Улога актера и институција у формулацији варијанти 
просторног развоја: (ре)дефинисање парцијалних 
стратегија и процедура 

Препознавање и дефинисање међусобно 
различитих/супротстављених варијанти просторних 
решења:  
 
Сценарио А: социјална равнотежа као окосница 
развоја-наглашава стратешки значај активности и 
институција јавних сервиса и јавних простора; усмерен ка 
обезбеђењу просторних услова за остварење социјалне 
једнакости и јачање образовања, културе, очувања 
амбијенталних вредности, здравства, дечје и социјалне 
заштите и др.   
Сценарио Б: либерализација и сужавање ингеренција 
планирања и регулативе-наглашава економски 
потенцијал и атрактивност простора и ефекте слободног 
тржишта на развој изабраног подручја;  
Сценарио В: животна средина и еколошки квалитет као 
окосница развоја-наглашава стратешки значај очувања и 
унапређења животне средине и очувања ресурса, као и 
одвијање привредних и других активности на одржив 
начин;  
Сценарио Г: град “status quo”. сценарио наглашава „аd 
hoc“ и парцијални приступ ширег простора посматраног као 
скупа појединачних локација. Такође, сценарио се заснива 
на постојећим тенденцијама и трендовима који се 
испољавају без интервенције урбанистичког /просторног 
планирања.  

10 Планирање развоја: вредновање /сучељавање 
варијанти просторног развоја  

На нивоу студија формирају се 4 групе студената и свака 
разрађује различите – супротстављене сценарије А-Г.  
Аргументација и презентација изабраног решења; 
идентификација ефеката на простор, активности и актере  

11 Планирање развоја: избор и разрада изабраног 
решења  

Усклађивање елемената и провера просторних капацитета 
изабраног просторног решења  

12 Планирање развоја: имплементација  Просторна дистрибуција фаза и динамике имплементације  

13 Планирање развоја:  
пројекти имплементације  

Избор инструмената имплементације на изабраним 
пројектима  

14 Презентација резултата  
2. Колоквијум  

Презентација и одбрана рада  
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Обавезна литература: 

1. Предавања из предмета: Увод у урбанистичко планирање, сајт АФа, www.arh.bg.ac.yu  
2. Бајић Брковић М: Предавања из урбанистичког и просторног планирања, Архитектонски факултет, Београд 1990. Скрипта.  
3. Бајић Брковић М: Огледи о планирању и одрживом развоју града. Архитектонски факултет, Београд 1999 (интерно издање, 
депоновано у библиотеци АФ).  
4. Тошковић, Добривоје: Увод у просторно и урбанистичко планирање, ГросКњига, Београд, 1995. 
5. Борислав Стојков: Методе просторног планирања, Географски факултет, Београд 2000. 
6. Група аутора:Одрживи просторни развој градова. Тематски зборник радова. ИАУС 2007 
7. Група аутора: Одрживи просторни развој градова. Зборник саопштења, ИАУС, 2007. 

Препоручена литература: 

1. Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 1992.  
2. Јанић М.: Одржив развој људских насеља земаља у транзицији, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 
1997.  
3. Бајић Брковић М: Одрживи развој и нове тенденције у урбанистичком планирању, у: Куртовић-Фолић. Н.(уредник): Становање 
2000. , Архитектонски факултет, Београд, 2001. 
4. Бајић Брковић М: Одрживи развој и нове технике у планирању, у: Бајић Брковић М.(уредник): Одрживост и град, Архитектонски 
факултет, Београд, 1999. 
5. Богдановић Р., Цвејић Ј., Бајић Брковић М: Заштита животне средине у зони саобраћајнице: вредновање и мере заштите, у:  
Бајић Брковић М.(уредник): Одрживост и град, Архитектонски факултет, Београд, 1999. 
6. Нацрт Стратегије развоја Београда, http://www.beograd.rs/documents/nacrtstrategije.pdf  
7. Генерални план Београда 2021., http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1126  
8. Регионални план Београда, http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3587  
9. Остала литература која ће бити обезбеђена током семестра од посебног значаја за израду овог задатка  

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Елаборат групе студената састављен од графичког и текстуалог задатка који се предаје на крају семестра;  
јавна презентација и одбрана рада.  

Критеријуми оцењивања: 

Рад у студију током семестра:  
Квалитет израђеног пројекта,  
Ангажованост на часу,  
Припрема за рад на часу,  
Квалитет заједничког тимског рада,  
Презентација,  
Одбрана,  
Редовно похађање наставе,  
Мин, број бодова 40, макс. 60. 

Финални пројекат:  
Квалитет израђеног пројекта,  
Презентација,  
Одбрана,  
Мин. 15, макс. 40 бодова. 

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 рада у студију 60 Финални пројекат 40 

Колоквијуми усмена одбрана и презентација 
пројекта Семинари  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 

http://www.beograd.rs/documents/nacrtstrategije.pdf
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1126
http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3587

