
 

МОДУЛ М4.1 – Семинар,  2 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2010 године у 12 сати.   
 
Одлуком научно наставног већа, у студијском програму дипломских академских студија Архитектонског факултета 
у Београду, извршена је промена начина вредновања Семинара, тако што се успех студената у савлађивању 
Семинара 2ЕСПБ утврђује посебном оценом, независно од оцене којом се утврђује рад у Студију. 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања. Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису 
предвиђени пројектним задатком. 
 

План рада 
 

Назив семинара:  

КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 

2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
 

 
 

Наставник: 

Проф. Др Миодраг Ралевић 

Сарадници у настави:   

асс мр Бисерка Митровић,  

Бранислав Антонић, дипл.инж.арх. 

Број кабинета: 246, 305 

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

Телефон: 3218 746           Е-маил: biserkamitrovic@gmail.com, antonic83@gmail.com  

www адреса: www.arh.bg.ac.rs                                                                                                  

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Нема посебних услова.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

 Упознавање студената са суштином и теоретском основом процеса креирања. 
 Упознавање студената са повезаношћу методолошког оквира и процеса креирања и 

обликовања и упознавање са лепезом могућности и избора приступу.  
 Упознавање студената са појмом и значајем природне средине и различитим теоретским и 

практичним приступима планирању и пројектовању у природном окружењу. 
 

Садржај наставе: 

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

Метод извођења наставе:  

Интерактивна предавања, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације. Формирање сета принципа и критеријума који се интегришу у финални пројекат у 
студију. 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Процес креирања Процес креирања – различити приступи процесу креирања 

02  Методолошки основ за формирање склопова и амбијената у природном 
окружењу 

03  Могућности примене избора одговарајућег процеса креирања и 
успостављање веза са креирањем склопова у природном окружењу 

04 Интегрални  
урбанизам 

Основни принципи и критеријуми интегралног урбанизма и могућности 
њихове примене у процесу креирања склопова и амбијената 

05 Одрживи дизајн Основна полазишта и аспекти одрживог развоја  
Принципи и критеријуми одрживог планирања и одрживог дизајна и приказ 
примера њихове примене 

06  Интегрисање циљева и критеријума одрживости у процес креирања 
склопова у природном окружењу 

07 1. Колоквијум: Парцијална презентација разумевања и избора критеријума на бази 
излаганих приступа 

08 Енергетска  
ефикасност 

Принципи и критеријуми енергетске ефикасности и могужности њихове 
примене у природном окружењу 

09  Студија примера и градитељске праксе уз примену принципа енергетске 
ефикасности 

10 Социјална  
одрживост 

Елементи и принципи социјалне одрживости и социјалне кохезије и 
њихово интегрисање у процес креирања склопова у природном окружењу. 

11  Елементи и принципи социјалне одрживости и социјалне кохезије и 
њихово интегрисање у процес креирања склопова у природном окружењу 

12 Интегрисање  
елемената 
традиционалног 
грађења 

Могућности интегрисања елемената традиционалног грађења и креирања 
амбијената у природној средини 

13  Могућности прилагођавања и интегрисања старог и новог у природном 
окружењу 

14 2. Колоквијум: Парцијална презентација: избора критеријума на бази излаганих приступа 
у контексту рада у студију 

 

Обавезна литература:  

Ралевић, М.: Моделовање урбаног процеса. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду, 2007. 
Urban Design Compendium, English Partnership, The Housing Coorporation, 2000. 
Harvey S.,  Fieldhouse K., Hopkins  J. : The Cultured Landscape: Designing the environment in the 21st 
century, Routledge, London, New York, 2005.  
Ellin, Nan: Integral urbanism, Routledge, NY, 2006.  
 

Препоручена литература: 

Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 1992.  
Јанић М.: Одржив развој људских насеља земаља у транзицији, Дирекција за грађевинско 
земљиште и изградњу Београда, 1997.  

http://books.google.com/books?vid=ISBN0419250409&id=1YZAtQ7ZwasC&pg=PP1&lpg=PP1&ots=XgqR8S_Svu&dq=THE+CULTURED+LANDSCAPE+:+designing+the+environment+in+the+21st+century&sig=oMxweDO2M5apZGTFxqUMdTKzKcA
http://books.google.com/books?vid=ISBN0419250409&id=1YZAtQ7ZwasC&pg=PP1&lpg=PP1&ots=XgqR8S_Svu&dq=THE+CULTURED+LANDSCAPE+:+designing+the+environment+in+the+21st+century&sig=oMxweDO2M5apZGTFxqUMdTKzKcA


 

Куртовић Фолић Нађа (ур.): Преиспитивање појма «одрживи развој» у планирању, пројектовању и 
грађењу, Архитектоника, АФ Универзитета у Београду, 2002. 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Студенти предају и излажу презентацију која садржи  сет принципа и критеријума на којима се темељи 
њихов приступ креирању склопова и амбијената у природном окружењу. 

Критеријуми оцењивања: 

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. 
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 предавања 10 презентација 40 

Колоквијуми ()парцијалне 
презентације) 

40 усмена одбрана презентације 10 

семинари  писмени елаборат  

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 

Семинар се бави истраживањем могућности интегрисања принципа и критеријума одрживог развоја и 
одрживог дизајна, принципа и критеријума интегралног урбанизма, принципа и критеријума енергетске 
ефикасности у природној средини, као и прилагођавања и интегрисања старог и новог у природном 
окружењу, односно интегрисања елемената традиционалног грађења и креирања амбијената у 
природној средини. Коначни исход рада студената је, путем формирања сета принципа и критеријума 
интегрисан у пројекат-задатак у студију.  
 
 

наслов - тема: 

 
КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ 

Проф. Др Миодраг Ралевић 



 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М4.1 – Семинар,  2 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 

Назив предмета:  
 

 

 
Наставник:  
 

 

 

 Презиме и име студента Број индекса Пред- 

испитне 

обавезе 

Испит Укупно 

поена 

Закључна 

оцена 

1       

2       

3       

4       

5       

6       

7       

8       

9       

10       

11       

12       

13       

14       

15       

16       

17       

18       

19       

20       

 

 

 

 

 

 

Датум 
 
 

 
 
Потпис наставника  
 

 

 

 

 

 


