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МОДУЛ M6У, Пројекат 2 – Усмерење Урбанизам, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Модел 1: Пројекат 2 усмерења Урбанизам уводи студенте у праксу планирања од дефиниције проблема, 
одређивања начина прикупљања података, анализе, дефинисања циљева до креативног процеса решавања 
проблема, процене резултата и извлачења закључака који иду у правцу препорука за предузимање одређених 
мера и акција. 
Резултат рада на пројекту је овладавање различитим методама урбане анализе, оспособљавање за решавање 
проблема у урбаном развоју и припремање предлога за унапређење живота у граду, као и развијање способности 
презенатације предлога и њихове аргументације. 
 
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. 
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.  
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са сарадницима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставник. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по највише 5п. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка. 
Презентација студија је у четвртак 17. септембра.  
Пријављивање студената је према објављеном распореду. 
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. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу, термин се накнадно одређује. 
Коначни спискови студената објављују се у за то дефинисаном термину.   
 
*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 
 
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: 
 
средa и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 18 сати, вежбе: од 18 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
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јануар 2010. у складу са распоредом испита 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
04. новембар 2009. у 18 сати 
18. децембар 2009. у 18сати 
 
 
 
Назив пројектног задатка: 
Културна разноликост: циљеви и реализације  
 

Наставник: 

Проф. др Нада Лазаревић Бајец , др Марија Маруна, асист. 

Сарадник у настави:   

мр. Владимир Михајлов, асистент, Данијела Милојкић, сарадник                                  

Број кабинета: 245 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): петак 14-16 

Телефон:   3218 745                                                                                                                                

 Е-маил: jbajec@eunet.rs 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

нема 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ курса је унапређење способности повезивања критичког размишљања и креативног приступа што је од 
великог значаја за рад будућих архитеката. Студенти развијају способност критичке анализе, интерпретације и 
разумевања чиме се оспособљавају за преузимање лидерских позиција у јавним и приватним организацијама. 
Упознавање са карактеристикама стратешког мишљења се повезује са креативним и иновативним приступом 
урбаном дизајну. Формулисање критеријума за процену квалитета остварених стратешких принципа и циљева 
развија истраживачке способности и ствара основ за овладавање истраживачком методологијом. Настава која је 
пројектно усмерена захтева од студената иницијативе и повезивање претходно стечених знања у свим областима 
архитектуре и урбанизма. 
 
Пројектни задатак: 

Кроз истраживање стратешких докумената и конкретних пројеката у Београду испитује се начин на који се 
стратешке визије и циљеви урбаног развоја остварују кроз обликовање урбаних простора. Утврђује се веза између 
стратегија, регулаторног оквира, стручних идеологија, праксе планирања и изградње. Открива се ко учествује и на 
који начин у одлукама које одређују развој и обликовање градских простора. Испитује се који принципи могу бити 
употребљени за процену квалитета урбанистичких пројеката и њихову улогу у реализацији стратегија. 
 
Испитивање начина и квалитета реализације стратешких циљева у урбаним пројектима у Београду. Избор 
урбанистичког пројекта који омогућава анализу остварења циљева везаних за културну разноликост. Приказ 
планског окружења, актера и процедура, карактеристика изабраног пројекта. Успостављање релација између 
стратешког (неформалног) и урбанистичког (формалног) оквира планирања и изградње. Дефинисање критеријума 
за процену реализације циљева. Упознавање са темом, окружењем, актерима, циљевима и резултатима СП у 
Србији и Београду. Упознавање са процесом стратешког управљања од препознавања проблема, вредности, до 
формулисања циљева и дефинисања облика њихове реализације.  
 
Студенти издвајају тему културне разноликости и анализирају њену позицију у националним стратегијама као и у 
београдским стратешким документима. Процена културне разноликости - Провера генералних индикатора  у 
светској пракси. Прилагођавање индикатора ситуацији у Србији. Дефинисање модела везе стратегија и урбаног 
дизајна, предлог иновација у систему планирања и грађења.  
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Метод извођења наставе: 

Метод рада на курсу одражава сложеност теме и интердисциплинарност истраживања. Настава укључује: 
предавања, семинаре, радионице, теренска истраживања, анализу докумената, обилазак институција, разговоре 
са експертима, формулисање и спровођење анкете, краће писане радове  и графичке радове мањег обима 
(колоквијуми).   
 
Процена рада студената се врши током целог семестра и заснива се на индивидуалном и групном раду у студију, 
резултатима истраживања на интернету, уређеном писању и графичком изражавању, аргументима изнетим  у 
дебатама и  квалитету завршног истраживачког рада.  
Резултати рада се проверавају на колоквијумима а завршни рад се презентује у термину испита.  
 

нед Теме                                                                      Облици рада, резултати 

01 

23.09.2009. 

25.09.2009. 

Реализација стратешких циљева :  културна 
разноликост 

Дебата 

02 

30.09.2009. 

02.10.2009. 

Критеријуми за избор пројекта Дебата 
Рад на терену 

03 

07.10.2009. 

09.10.2009. 

Студија случаја:  
избор урбаног пројекта. 
 
 

Рад на терену, 
Документи,извори података 

04 

14.10.2009. 

Преглед релевантних стратешких 
докумената 

Рад у рачунарском центру 

16.10.2009. Прикупљање информација о стратешким 
националним и београдским плановима        

 Анализа докумената         

05 

21.10.2009. 

Формални систем планирања и грађења у 
Србији 

Тимски рад 
Уређивање матрице формалног и неформалног 
планирања у Србији 

23.10.2009. Модел истраживања 
Развијање критеријума за процену 
остварења стратешког циља: културна 
разноликост. Избор метода истраживања. 

Упознавање са методологијом истраживања 

06 

28.10.2009. 

30.10.2009. 

Упознавање са методом прикупљања 
података анкетирањем. 
Утврђивање предмета и циља анкете 
 

Рад на анкетном упитнику. 
Тимски рад  
 

07 

04.11.2009. 

06.11.2009. 

Конципирање упитника, формулација 
питања.  

Индивидуални рад 
Колоквијум: анкетни упитник 

08 

11.11.2009. 

13.11.2009. 

Избор испитаника: експерти за стратешко 
планирање и урбанистичко пројектовање.  

Анкетирање изабраних  испитаника   

09 

18.11.2009. 

20.11.2000. 

Упознавање са релевантним Европским 
докуметима од значаја за тему културе и 
културне разноликости. 

Рад у рачунарском центру 
Анализа докумената         

10 

25.11.2009. 

27.11.2009. 

Индикатори културне разноликости. 
Преглед индикатора у интернационалној 
пракси. 

Рад у рачунарском центру 
Анализа индикатора 

11 

02.12.2009. 

Анализа  урбаних пројеката. Утврђивање 
основних циљева, стратешких компонената 
у пројектима. 

Анализа докумената         
Тимски рад 
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04.12.2009. 

12 

09.12.2009. 

11.12.2009. 

Анализа  урбаних пројеката. Утврђивање 
основних урбанистичких параметара. 

Анализа докумената         
Индивидуални и тимски рад 

13 

16.12.2009. 

18.12.2009. 

Процена скупа индикатора (општих и 
локално специфичних) релевантних за 
повезивање стратешких планова и урбаних 
пројеката. 
 

Индивидуални рад 
2.Колоквијум: скуп индикатора 
 

14 

26. 12.2007 

28.12.2007 

РАДИОНИЦА РАДИОНИЦА 

 

Обавезна литература: 

· Healey, P. ( 2007). Urban Complexity and Spatial Strategies, London: Routledge. 
· Лазаревић Бајец, Н., Маруна,М. (2009). Стратешки урбани дизајн и културна разноликост. Београд: 

Архитектонски факултет.  
· Лазаревић Бајец, Н. (2004). Повезивање концепата стратешког планирања са локалним просторним 

планирањем, у: група аутора Планирање развоја локалне заједнице, стр. 19-45.Београд: Географски 
факултет Универзитета у Београду. 

· Стратегија развоја Београда (2008).Скпштина града Београда и Палго центар, Суботица.  
· Генерални план Београда до 2021. 
· Република Србија, националне стратегије. 

http://www.beograd.rs/cms/lat_sitemap.php 

Препоручена литература: 

· Беговић, Б., Вацић, З., Лазаревић Бајец, Н., Раичевић, Б., Рогановић, М., Симић, А., et al. (2002). 
Принципи модерног управљања локалном заједницом. Београд:  Центар за либерално демократске 
студије. 

· Bryson, J.M. (1995) Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.  San Francisco: Jossey-Bass.  
· E.U., DG XVI Regional Policy and Cohesion (1998): Sustainable Urban Development in the E.U.: A 

Framework for Action.  
· Forester, J. (1987).  Planning in the Face of Conflict, American Planning Association Journal, u: LeGates, 

R.T. i F.Stout (ed) (2001)The City Reader, London: Routledge, 410-423 
· Healey, P. (1983). Local Plans in British Land Use Planning, Oxford: Pergamon.  
· Лазаревић Бајец, Н. (1996). Стратешко урбано планирање, усмеравање и/или посредовање. У Н. 

Лазаревић Бајец & М.  Ралевић (ур.), Стратегија урбанизације у условима неизвесности, (стр. 3 -
28). Београд: Архитектонски факултет.  

· Лазаревић Бајец, Н. (ур.).(1995). Урбано планирање и политика, Београд: Архитектонски факултет.  
· Стојков, Б., Лазаревић Бајец, Н., Суботић, С., Марић, М., Вујошевић, М., Дерић, Б., et al. (2004). 

Планирање развоја локалне заједнице. Београд:  Институт за просторно планирање Географског 
факултета универзитета у Београду, Асоцијација просторних планера Србије. 

 

Начин полагања испита: 

Финални резултат рада у студију представља истраживачки пројекат који обједињава индивидуални и групни рад. 
Пројекат се предаје у штампаној и електронској форми и брани у заказаном термину.  
Критеријуми за оцењивање: 

· Избор релевантних информација (10%) 
· Систематичност у прикупљању података (10%) 
· Аналитичност у обради прикупљеног материјала (20%) 
· Логичко закључивање (20%) 
· Логична организација елабората (10%) 
· Интеграција знања која се обрађују у студију и семинарима (10%) 
· Уређеност приказа (10%) 
· Учешће у тимском раду (10%) 
· Укупно (100%) 

http://www.beograd.rs/cms/lat_sitemap.php�
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Оцењивање: 
 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 пројекат   
колоквијуми  20+20 усмена одбрана пројекта 20 
семинари  писмени елаборат 30 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 


