
 
МОДУЛ M6У, Пројекат 2 – Усмерење Урбанизам, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
М6У(урбанизам) - 22 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
 
Модел 2: Овладавање материјом израде стратегије просторног развоја насеља. У студију ће се обрађивати 
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 специфичност окружења које ће бити предмет рада. 
 
Термински план наставе 
 
Према терминском плану АФ. 
 
Студијска правила 
 
Студио води један наставник са једним сарадником. 
Пројектни задатак у студију задаје наставник. 
Семинари треба да пруже додатна знања потребна за рад на задатку. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по највише 5п. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
1.септембра 2009. 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. 
 
 
План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 1. септембра 2009. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ M6У – Пројекат 2 – усмерење Урбанизам 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10. 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
 
средом и петком (14 недеља) 
према терминском плану АФ 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
29. јануар 2010. у 10 сати 
Термини одржавања колоквијума: 
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04. новембар 2009. у 16 сати 
23. децембар 2009. у 16 сати 
 
 
Назив пројектног задатка: 
Стратегија просторног развоја леве обале Дунава у Београду 

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: биће објављено на почетку шк.год. 2009-2010 
Асс. мр Бисерка Митровић: уторком 14-16ч. 

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. мр. арх. Јелена Живковић  

Назив семинара 2: Методе и технике планирања 

Руководилац семинара 2:  Доц. мр. арх. Ксенија Lаловић 

Назив семинара 3: Урбана економија 

Руководилац семинара 3: Проф. др. Горан Милићевић 

Назив семинара 4: Планирање социјалног развоја 

Руководилац семинара 4: Проф. др Ксенија Петовар  

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Нема посебних захтева  
 
Циљеви наставе: 
 
Циљеви наставе у студију - Модел 2: 
 Овладавање специфичним знањима одрживог просторног (стратешког) развоја, на релацији: просторни развој 

– економски развој – социјални развој – унапређење животне средине; 
 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 циљу савладавања теоријског и практичног рада у области 
урбанистичког планирања; 
 Овладавање знањима стратешког планирања. 

 
Очекивана знања и вештине које стичу студенти: 
 Разумевање улоге стратешког планирања; 
 Савладавање методологије стратешког планирања;  
 Разумевање и решавање интегралних и парцијалних проблема урбаног развоја. 
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Семестрални задатак: 

Семестрални задатак је израда Стратегије развоја леве обале Дунава у оквиру града Београда, са следећим 
тематским целинама: 

 Истраживање и утврђивање стратешких циљева развоја Београда и њихова релевантност за леву обалу 
Дунава;  

 SWOT анализа предметне локације; 
 Утврђивање просторног капацитета локације;  
 Дефинисање општих и оперативних циљева;  
 Дефинисање програма за развој/обнову на предметној локацији; 
 Утврђивање услова, мера и инструмената за имплементацију стратегије. 

 
Метод извођења наставе: 
 
Настава се одвија кроз комбинацију следећих облика рада: 
 Излагања наставника у студију; 
 Теренска и друга истраживања; 
 Практичан рад у студију; 
 Посете одговарајућим институцијама и упознавање са њиховим уделом у дефинисању стратегије развоја; 
 Рад у студију који укључује и презентације, дебате и разговоре; 
 Одбрана семестралног рада. 

 
 

План рада у студију:  

нед Студио/ Модел 2:   

 Тематске јединице Рад на задатку: Резултати: 
01 Стратешко планирање Упознавање са стратешким плановима развоја 

Београда Упознавање са локацијом задатка. 
Студенти упознати са задатком. 
Проблематика развоја Београда 
рекогносцирана. 

02 Стратешко планирање Упознавање за стратешким плановима развоја 
Београда; 
 

Проблематика развоја Београда 
рекогносцирана. 

03 Процес израде стратегије 
просторног развоја  

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

Појаве и процеси на терену 
рекогносцирани. 

04 Оцена стања развоја  
 

Истраживачки рад на предметном подручју, 
контакти са институцијама. 

Рад у току, дискусија. 

05 Оцена стања развоја 
 

Истраживачки рад на предметном подручју, 
контакти са институцијама. 

Рад у току, дискусија. 

06  
SWOT 

 
SWOT 

Текстуални, табеларни и графички 
приказ прикупљених и 
селектованих информација о 
простору и оцена стања.  

07 Оцене потенцијала и 
ограничења за развој 
 
 

Процена могућности и ограничења подручја 
применом SWOT анализе. 

Текстуални, графички и табеларни 
приказ процена могућности и 
ограничења подручја. 

08 Концепт развоја  
 
Колоквијум 1. 

Презентација: SWOT + просторни капацитет Презентација. Текстуално 
образложење. 

09 Општи циљеви развоја  
 
 

Концепт развоја Дискусија и дефинисање 
концепта. 

10 Општи циљеви развоја Општи циљеви развоја Дискусија и дефинисање 
групације циљева. Текстуални 
прилог. Картирање циљева. 
Временско дефинисање циљева. 
Приоритети. 

11. Оперативни циљеви развоја Оперативни циљеви развоја Дискусија и дефинисање циљева.  
Картографски, табеларни и 
текстуални приказ. 

12. Имплементација: мере и Мере и инструменти. Рад на изабраном пакету мера. 
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инструменти 
 

Разрада по секторима и тематским целинама. 

13. Имплементација: мере и 
инструменти 
 
Колоквијум2. 

Мере и инструменти. 
Разрада по секторима и тематским целинама. 
Презентација мера и инструмената за 
имплементацију. 

Рад на изабраном пакету мера. 
Дефинисање циљева.  
Картографски, табеларни и 
текстуални приказ. 

14. Презентација резултата 

 

Презентација и одбрана рада. Презентација индивидуалних и 
групног пројекта.  

 

Обавезна литература: 
1. Бајић Брковић М: Огледи о планирању и одрживом развоју града. Архитектонски факултет, Београд 1999 (интерно издање, 
депоновано у библиотеци АФ).  
2. Стратегија просторног развоја Републике Србије, 2009-2013-2020. Републичка агенција за просторно планирање, 
Министарство животне средине и просторног планирања. Београд, 2009. 
3. Јанић М.: Одржив развој људских насеља земаља у транзицији, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 
1997.  
4. Стратегија развоја Београда. Ск пштина града Београда и Палго центар, Суботица, 2008. у
5. Генерални план Београда 2021., http://www.beograd.rs/cms/lat_sitemap.php
6. Регионални план Београда. Урбанистички завод Београда, 2005. http://www.beograd.rs/cms/lat_sitemap.php. 
7. Остала литература према тематским јединицама које се обрађују у студију. 
Препоручена литература и извори: 
1. Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 1992.  
2. Бајић Брковић М: Одрживи развој и нове тенденције у урбанистичком планирању, у: Куртовић-Фолић. Н.(уредник): Становање 
2000. , Архитектонски факултет, Београд, 2001. 
3. Бајић Брковић М: Одрживи развој и нове технике у планирању, у: Бајић Брковић М.(уредник): Одрживост и град, Архитектонски 
факултет, Београд, 1999. 
4.  атлас Београда, Градски завод за заштиту здравља Београд, 2002.  Еколошки
5. Стратегија регионалног развоја Републике србије за период од 2007. до 2012. године. Влада Републике Србије, 2006. 
Закон о планирању и изградњи, Министраство за инфраструктуру Републике Србије, 2003. 
6. Остала литература према тематским јединицама које се обрађују у студију. 
 

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 и одбрана колоквијума,  
Редовно похађање наставе. 

Финални пројекат:  
Квалитет израђеног пројекта,  
Презентација,  
Одбрана. 
 

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 

Рад у студију Финални пројекат 
Колоквијуми 

50 

Семинари 4x5 
усмена одбрана и презентација 
пројекта 

30 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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