
УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ  АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ    

 

Назив предмета:                                                                                                           Модул  М5А.3  /  Курс - СЕМИНАР 2                     

Тема:                                                           ПРОЈЕКТОВАЊЕ ЈАВНИХ ОБЈЕКАТА И САДРЖАЈА – ТЕОРИЈА И ПРАКСА                     

Година студија:                                                                                2. семестар Дипломских академских студија, 2009/10   

Број кредита:                                                                                                                                                                2 ЕСПБ   

Термин и место предавања:                                      Од 18. марта 2010., четвртком,  14.00 – 16.00 часова, у сали 254   

Термин одржавања испита (предаја семинарског рада):                                            Према накнадном обавештењу. 

Руководилац – координатор семинара:                                                                         Доц. мр Александар Виденовић, 

арх. 

Учесници у настави:                                    Проф. арх. Михаило Тимотијевић, Проф. др Драгана Васиљевић – Томић, 

Проф. арх. Владимир Лојаница, Доц. др Гордана Милошевић, Доц. др Ана Никезић,  
                               Доц. арх. Драган Стаменовић, Доц. арх. Дејан Милетић,  

Доц. арх. Небојша Фотирић, Доц. арх. Игор Рајковић, 
Асист. мр Ксенија Стевановић, Асист. Александар Бобић, пејз. арх.       

                             

Број кабинета и телефон:                                                                                                                 242,      011 / 321 8 742  

Циљеви и садржај наставе:                                                     Едукација студената приступу и методима пројектовања 

комплексних јавних архитектонских садржаја.  
Кроз низ предавања, разматраће се појединачно,  

али и у међусобним релацијама различити пројектантски проблеми  
(туристичко – хотелско – смештајни, рекреациони – спа – велнес, трговачко – услужни, административни, 

 едукативни, изложбени, презентационо – привредно – комерцијални...). 
Кроз предавања ће квалификовани предавачи, указати на посебност третирања отворених простора, 

(саобраћај, уређење партера, третман хендикепираних особа, пејзажну архитектуру и озелењавање...).  
Осим разматрања лоцирања, компоновања и функционалног решавања организације наведених садржаја,  

студенти се упознају и са њиховим специфичним обликовним и конструктивним захтевима. 
  

Метод извођења наставе:                                                 Предавања. Посвећена су областима које својом тематиком  

дају теоретски оквир за рад на Мастер пројектима М5.1  
на 1. години Дипломских академских студија. 

Семинар претендује да задовољи интересовање студената 
од широко теоретских и концептуалних аспеката, до веома практичних и прагматичних сазнања.   

  

 

ТЕРМИНСКИ ПЛАН НАСТАВЕ 

Нед. Четвртак  
(14.00 – 16.00 h, сала 254)  

Преглед предавања  
 

01 18. март 2010.  Туристичко – угоститељско / смештајни садржаји 
 

02 25. март 2010.  Туристичко – угоститељско / смештајни садржаји 
 

03 01. април 2010.  Рекреативни садржаји / СПА - центри 
 

04 08. април 2010.  Рекреативни садржаји / СПА - центри 
 

05 15. април 2010.  Пословни објекти / административни садржаји 
 

06 22. април 2010.  Доступност за све / простор без препрека 
 

07 29. април 2010.  Трговачки објекти / услужни садржаји 
 

08 06. мај 2010. Производно – презентациони садржаји (винарије у пракси) 
 

09 13. мај 2010. 

  
Визиторски објекти 

10 20. мај 2010.  
 

Савремене визиторске потребе у заштићеним целинама 

11 27. мај 2010. 

  
Мирујући саобраћај 

 

12... Регионална архитектура 
13... Примери из праксе 
14... Пејзажна архитектура и озелењавање 
15... Резервно предавање и договор око семинарског рада 
  

НАПОМЕНА:              4. предавања (од 12 – 15), одржаће се у накнадно одређеним терминима у виду блок - наставе.   

Распоред предавања дат је оквирно и подложан је изменама у току семестра.  
Свака измена биће благовремено ажурирана у овом курикулуму на сајту факултета. 

                  

Обавезна и препоручена литература:                                                 Накнадно за сваку од области на предавањима. 

Испит и критеријуми:                                                              Писмени испит - Семинарски рад (обим око 25 А4 страна)  

на једну од одслушаних тема у оквиру предмета (текст, илустрације, цртежи,  
шеме или други прилози, са списком коришћене литературе, интернет адреса или других извора...). 

У прилогу обавезан CD са дигиталним записом семинарског рада. 

 


