
 

МОДУЛ М5.2 – Семинар (1,2,3,4)  2 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 14.  јануара 2011 године.   
 
Одлуком Наставно-научног већа, у студијском програму мастер 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.  
Студенти се пријављују за семинар од 14. до 18. фебруара. 
Студенти на усмерењу Архитектура и Архитектонске технологије обавезно похађају 2 семинара (2х2ЕСПБ). 
Студенти на усмерењу Урбанизам похађају 4 семинара (4х2ЕСПБ) према студијском програму, 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама.  
Циљ наставе је стицање првенствено теоријских знања.  
 

План рада 
 

Назив семинара:  
 
КОМУНИКАЦИЈЕ  И ГРАД / ТРАНСФОРМАЦИЈА ЈАВНИХ ПРОСТОРА ГРАДА 

 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија  2010/11 

Број кредита: 

2 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2010/11 

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

Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану за 2010/11 

 

Наставник: 

Др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор  

Сарадници у настави:   

Др  Ана Никезић, доцент 

Татјана Карабеговић, асистент  

Број кабинета: 240 

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

Телефон:     3218740                                                                                    Е-маил: draganavt@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Критеријуми за пријем студената: 

Просек на досадашњем току студирања.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 

 
Упознавање студената са феноменима који осим обликовања предлажу начине успостављања еколошких, 
функционалних, уметничких, културних и социјалних вредности јавних простора. 
 

Садржај наставе: 

Упознавање студената са феноменима који осим обликовања предлажу начине успостављања еколошких, 
функционалних, уметничких, културних и социјалних вредности јавних простора. 
Упознавање студената са значајем и процесима развојем града као једном од важних тема у едукацији студената 
архитектуре.  

mailto:arh.webmaster@gmail.com


 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвијаја кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, 
интерактивни облици наставе, истраживачки пројекти, семинарски радови. 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01   
Уводно предавање  
Др Драгана Васиљевић-Томић,  
ванредни професор  

02   
Јавни градски простори –дефиниција јавног простора, функционални аспект, 
физиономија простора 
Др Драгана Васиљевић-Томић,  
ванредни професор  
 
Васиљевић-Томић, Д. Наткривени градски простори. Београд: Задужбина Андрејевић, 2003.  

03   
Наткривени јавни градски простори  
Др Драгана Васиљевић-Томић,  
ванредни професор  
 
Васиљевић-Томић, Д. Наткривени градски простори. Београд: Задужбина Андрејевић, 2003.  

04   
Култура боје у граду 
Др Драгана Васиљевић-Томић,  
ванредни професор  
 
Васиљевић-Томић, Д. Култура боје у граду. Београд: Архитектонски факултет, 2007.  

05   
Боја у простору 
Др Драгана Васиљевић-Томић,  
ванредни професор  
 
Васиљевић-Томић, Д. Култура боје у граду,. Београд : Архитектонски факултет, 2007.  

06   
Напуштени јавни простори града 
Др Ана Никезић,  
доцент  

07 1. Колоквијум:  
Одабране теме у оквиру тематске јединице  
Студентска презентација  
( Др Драгана Васиљевић-Томић, ванредни професор) 

08   
Развој  јавних зелених површина у граду 
Мр Драгана Ћоровић,  
асистент  
( Др Драгана Васиљевић-Томић, ванредни професор)  
 
Ћоровић, Д. Вртни град у Београду. Београд: Задужбина Андрејевић, 2009. 

09   
Редефинисање модела и типова јавних простора и унапређење њихове обнове и 
коришћења у просторном и урбанистичкомком планирању и пројектовању-  
- Јавни простори Барселоне- Београда, упоредна анализа 
 

Мр Жаклина Глигоријевић  
( Др Драгана Васиљевић-Томић, ванредни професор)  

10   
Атлас Београда: урбани портрет Београда  
Татјана Карабеговић,  
асистент 
( Др Драгана Васиљевић-Томић, ванредни професор)  
 
http://www.goethe.de/Ins/hr/prj/zws/tln/lsk/abo/hr3076205.htm  

11   
Култура једнакости: доступност за све/access to all 
Др Драгана Васиљевић-Томић, 
ванредни професор 
Татјана Карабеговић, 
асистент 
 
Драгана Васиљевић Томић, Татјана Карабеговић, Мариела Цветић,  Доступност за све: Простор без 
препрека, (Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Британски Савет у Србији, 2010) / 
Tatjana Karabegović, Dragana Vasiljević Tomić, Mariela Cvetić, „Access to All: Space without boundaries“, in: 
Dragana Vasiljevic Tomic, Tatjana Karabegovic, Mariela Cvetic, Access to All: Space without boundaries, 
(Belgrade: Faculty of Architecture, University of Belgrade, British Council Serbia, 2010). 



 

12   
Презентација радионице access to all 
мр Бранко Павић,  
редовни професор  

13 2. Колоквијум:   

Одабране теме у оквиру тематске јединице  
Студентска презентација  
( Др Драгана Васиљевић-Томић, ванредни професор) 

14  Уметничка инсталација као средство комуникације између града и човека 
Др Ана Никезић,  
доцент 

 

Обавезна литература:  

Преглед дат уз тематске јединице 
 

Препоручена литература: 

Kostof, S.The City Assembled (poglavlje Public Places), London: Thames and Hudson,1999. 
Hajer, М. In Search of New Public Domain, Roterdam: NAI Publishers, 2001. 
Madanipour, А., Public and Private  Spaces of the City, London-New York: Routledge, 2003. 
Woolley, H.Urban Open Spaces, London-New York: Spon Press, 2003.  

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени испит - семинарски рад (обим око 25 А4 страна) на једну од одслушаних тема. 
(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. 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања 
очекиваних компетенција. 

Оцењивање: 
 

У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују са 30.  
Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  

колоквијуми 20( 2*10) усмена одбрана пројекта  

семинари  писмени елаборат 70 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


