
  

 

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ  
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11  
  

 УПУСТВО  

  
Садржај наставе  

Изборни предмет 1 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 задаком (уз 
додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ).  
  
Термински план наставе  

Изборни предмет одржава се једном недељно два часа.  
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит.  
За изборни предмет предвиђена јсу 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће).  
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3.  
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом на изборном предмету.   
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).   
  
Студијска правила  

Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима.  
План рада на предмету одређује наставик.  
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи.  
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник.  
  
Правила за пријављивање студената у студио  

Изборни предмет прима најмање10 студената, док највећи број студената није одређен.  
  
*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  

  
  

 

 
Посебни критеријуми за пријем студената:  

Нема посебних критеријума.  
  

 
Назив предмета:   

  

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1  
  
Година студија:   
  

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

Број кредита:  

  

3 ЕСПБ  
  

Термини одржавања наставе:  

  
Према распореду наставе  
  

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):  
  

Накнадно (по распореду наставе).  
  

Термини одржавања колоквијума:  
  

22. октобар и 03. децембар 2010.  
   

Назив предмета:  

ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА  1  

Наставник:  

Проф. др Милорад Рибар  

Сарадник у настави:  

Асистент арх. Михаило Лујак                                     

Број кабинета:          242  

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

 

Телефон:    011 / 321.8.742           Е-маил:      ribarm@gmail.com        
         

 
Циљеви и приступ настави:  
   

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и 
пројектовања приватних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди 
способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских потреба стамбених и радних 
садржаја у сеоским амбијентима, имајући у виду специфичност различитих окружења и просторних 
ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима.      
  

Садржај наставе:  

Рурална територија, организација, типологија насеља, зоне, карактеристике становања уз рад на 
селу, принципи пројектовања нових и реконструкције постојећих сеоских дворишта. Нагласак 
представља инсистирање да студенти третирају реални простор, пројектују на конкретним моделима 
и у стварним ситуацијама.  
  

Метод извођења наставе:  

Комбинација више разноврсних облика рада: предавања, презентације, дискусије, анализе 
случајева, семинарски рад, индивидуални и евентуално групни пројекти.  
 
  

 
Посебни критеријуми за пријем студената:  

Нема посебних критеријума.  
  

 
Назив предмета:   

  

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1  
  
Година студија:   

  

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

Број кредита:  

  

3 ЕСПБ  
  

Термини одржавања наставе:  

  
Према распореду наставе  



 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Назив предмета:  

ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА  1  

Наставник:  

Проф. др Милорад Рибар  

Сарадник у настави:  

Асистент арх. Михаило Лујак                                     

Број кабинета:          242  

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

 

Телефон:    011 / 321.8.742           Е-маил:      ribarm@gmail.com        
         

 
Циљеви и приступ настави:  
   

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и 
пројектовања приватних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди 
способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских потреба стамбених и радних 
садржаја у сеоским амбијентима, имајући у виду специфичност различитих окружења и просторних 
ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима.      
  

Садржај наставе:  

Рурална територија, организација, типологија насеља, зоне, карактеристике становања уз рад на 
селу, принципи пројектовања нових и реконструкције постојећих сеоских дворишта. Нагласак 
представља инсистирање да студенти третирају реални простор, пројектују на конкретним моделима 
и у стварним ситуацијама.  
  

Метод извођења наставе:  

Комбинација више разноврсних облика рада: предавања, презентације, дискусије, анализе 
случајева, семинарски рад, индивидуални и евентуално групни пројекти.  
 
  
 
Нед.  

Наслови тематских јединица                                            

 
Нед.  

Наслови тематских јединица                                            

01  17. септембар 2010.  Уводно предавање, упознавање студената са циљевима, 
садржајем и методима наставе на изборном предмету, 
принципима и критеријумима вредновања њиховог рада.   

02  24. септембар 2010.  Руралне територије.  

03  01. октобар 2010.  Сеоска насеља. Зоне и карактеристике насеља.   

04  09. октобар 2010.  Сеоско двориште, као основни чинилац насеља. 
Традиција.  

05  15. октобар 2010.  Принципи за пројектовање нових и реконструкцију 
постојећих дворишта.  

06  22. октобар 2010.  
(1. колоквијум)  

Конкретан пројектантски задатак из претходно изучене 
материје. Колоквијум се ради у школи, завршава код куће и 
предаје 29. октобра.  

07  29. октобар 2010.  Почетак рада на конкретном пројекту. Концепт и пројектни 
програм.  

08  05. новембар 2010.  Разрада концепта, радни модел, усвајање генералног 
решења.  
Појашњења и дискусија о семинарском раду.  

09  12. новембар 2010.  Просторна организација дворишта. Стамбени и економски 
садржаји.  
 Консултације у вези семинарског рада.  

10  19. новембар 2010.  Разрада решења, материјализација, обликовање.  
 Предаја семинарског рада.   

11  26. новембар 2010.  Презентација примера и дискусија о појединачним 
радовима.  

12  03. децембар 2010.   
(2. колоквијум)  

Конкретан пројектантски задатак везан за тему 
индивидуалних пројеката.   

 

Назив предмета:  

ПРОЈЕКТОВАЊЕ У РУРАЛНИМ ПОДРУЧЈИМА  1  

Наставник:  

Проф. др Милорад Рибар  

Сарадник у настави:  

Асистент арх. Михаило Лујак                                     

Број кабинета:          242  

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

 

Телефон:    011 / 321.8.742           Е-маил:      ribarm@gmail.com        
         

 
Циљеви и приступ настави:  
   

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и 
пројектовања приватних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди 
способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских потреба стамбених и радних 
садржаја у сеоским амбијентима, имајући у виду специфичност различитих окружења и просторних 
ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима.      
  

Садржај наставе:  

Рурална територија, организација, типологија насеља, зоне, карактеристике становања уз рад на 
селу, принципи пројектовања нових и реконструкције постојећих сеоских дворишта. Нагласак 
представља инсистирање да студенти третирају реални простор, пројектују на конкретним моделима 
и у стварним ситуацијама.  
  

Метод извођења наставе:  

Комбинација више разноврсних облика рада: предавања, презентације, дискусије, анализе 
случајева, семинарски рад, индивидуални и евентуално групни пројекти.  
 
  
 
Нед.  

Наслови тематских јединица                                            

 
Нед.  

Наслови тематских јединица                                            

01  17. септембар 2010.  Уводно предавање, упознавање студената са циљевима, 
садржајем и методима наставе на изборном предмету, 
принципима и критеријумима вредновања њиховог рада.   

02  24. септембар 2010.  Руралне територије.  

03  01. октобар 2010.  Сеоска насеља. Зоне и карактеристике насеља.   

04  09. октобар 2010.  Сеоско двориште, као основни чинилац насеља. 
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Циљеви и приступ настави:  
   

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и 
пројектовања приватних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди 
способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских потреба стамбених и радних 
садржаја у сеоским амбијентима, имајући у виду специфичност различитих окружења и просторних 
ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима.      
  

Садржај наставе:  

Рурална територија, организација, типологија насеља, зоне, карактеристике становања уз рад на 
селу, принципи пројектовања нових и реконструкције постојећих сеоских дворишта. Нагласак 
представља инсистирање да студенти третирају реални простор, пројектују на конкретним моделима 
и у стварним ситуацијама.  
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05  15. октобар 2010.  Принципи за пројектовање нових и реконструкцију 
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програм.  

08  05. новембар 2010.  Разрада концепта, радни модел, усвајање генералног 
решења.  
Појашњења и дискусија о семинарском раду.  

09  12. новембар 2010.  Просторна организација дворишта. Стамбени и економски 
садржаји.  
 Консултације у вези семинарског рада.  

10  19. новембар 2010.  Разрада решења, материјализација, обликовање.  
 Предаја семинарског рада.   

11  26. новембар 2010.  Презентација примера и дискусија о појединачним 
радовима.  

12  03. децембар 2010.   
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Циљеви и приступ настави:  
   

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и 
пројектовања приватних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди 
способности студената у савладавању урбанистичких и архитектонских потреба стамбених и радних 
садржаја у сеоским амбијентима, имајући у виду специфичност различитих окружења и просторних 
ситуација. Развијање сналажљивости студената у приступу пројектовању у ареалним контекстима.      
  

Садржај наставе:  

Рурална територија, организација, типологија насеља, зоне, карактеристике становања уз рад на 
селу, принципи пројектовања нових и реконструкције постојећих сеоских дворишта. Нагласак 
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Нед.  
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садржајем и методима наставе на изборном предмету, 
принципима и критеријумима вредновања њиховог рада.   

02  24. септембар 2010.  Руралне територије.  
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Број кабинета:          242  

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

 

Телефон:    011 / 321.8.742           Е-маил:      ribarm@gmail.com        
         

 
Циљеви и приступ настави:  
   

Основни циљ наставе је стицање теоретског и практичног знања студената у области планирања и 
пројектовања приватних простора у руралним срединама. Настава је конципирана тако да унапреди 


