
 

МОДУЛ М8.2 – Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 10.  јануара 2011 године.   

 
Студенти се пријављују за изборне предмете од 31. јануара до 4. фебруара. 
Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 

План рада 
Назив предмета:  

Урабана природа 

 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија 2010/11 
Број кредита: 

3 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: 
 

 
 

Наставник: 

Проф. арх. Михаило Тимотијевић 

Сарадници у настави:   

Асс. арх. Давор Ереш 

Број кабинета: 244 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): четвртком 15-16 

Телефон:  011 3345473                                                                                       Е-маил: tika@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просек  на досадашњем току студирања.  
 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Продубљивање сазнања и развијање вештине пројектовања у предметној области уз истицање њених карактеристика, значаја и 
потенцијала. 
Тежиште је у стварању оптималних услова квалитетне савремене урбане средине у новој стварности која ће обележити 
архитектонску праксу садашњих студената. 
 

Садржај наставе: 

Историјским прегледом улоге природног елемента у урбаном развоју стичу се основна знања о еволуцији градске средине. 
Анализом структуралних елемената природе у урбаном, може се сагледати сав значај и могућности које пружа архитектима. 
Савременост у којој живимо ослобођена свих стилских и еснафских оквира али са изразитом еколошком свешћу отвара широке 
могућности за креативни допринос садејству природног и урбаног. 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз више различитих облика рада : предавања еx-катедра, гостујућа излагања у специфичним аспектима 
наставника са сродног факултета, интерактивну наставу као и израду и одбрану завршног семинарског рада. 
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нед Наслови јединица 

01 Појам урбане природе и историјски развој градова 

02 Карактеристични појавни облици природе у урбаном 

03 Врсте и карактеристике зеленила у урбаном простору ( гост Александар Бобић) 

04 Савремени приступи парковима 

05 Савремени приступи парковима 

06 Речни фронтови данас 

07 Трансформација урбаног простора у елемент природе  /   1. Колоквијум 

08 Архитектонска форма и природа 

09 Урбана природа и технологија 

10 Трансформација девастираних подручја у урбану природу 

11 Вештачка природа 

12 Урбана природа и арт 

13 Допринос “малих” људи урбаној природи  /  2. Колоквијум 

14 Будућност градова и елементи природе 

 

Обавезна литература:  

- Sheila Harvey + Ken Fieldhouse, 2005 / The Cultured Landscape / Routledge, London + New York 
- Jane Amidon, 2006 / Ken Smith – Landscape Architect (urban projects) / Princeton Architectural Press, New York 
- Parks (green urban spaces in European cities), 2002 / Callwey + Birkhauser, Munchen – Basel 
- Modern Landscape Architecture / Marc Treib, 1992 / Mit Press, Cambridge, Massachusetts 
- Townscape, Gordon Calen, 1974 
-Earth buildings, radical experiments in land architecture, Thames &Hudson, 2002. 
- The Cultured landscape , designing the environment in the 21.st century, Routledge, 2005. 
- Thinking + working, Aedes, 2002. 
- The Netherlands in focus, exemplary ideas and concepts for town and landscape, Callwey, 2002. 
- Ken Smith lanscape architect, urban projects, princeton Architectural Press, New York, 2006. 
- About landscape, essays on design, style, time and space, Callwey, 2002. 
- London’s parks and gardens,metro publication, 2006. 
- Danish Landscape architecture, Annemarie lund, The Danish Architectural Press, 1997. 
- Gradski pejzaž, Gordon Cullen, Građevinska knjiga, 1971, 
-The Green City, Roger Johnson, The macmillan company of Australia PTY ltd. 1979. 
- Parks, edition topos, Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin, 2002 
-Landscape architecture in Scandinavia,Birkhäuser, Basel-Boston-Berlin, 2002 
-Пејзажна архитектура,Планирање и пројектовање, Универзитет у Београду, шумарски факултет, Љиљана Вуковић 2003, 
-Experimental landcape, Kevin Thwaites and Ian Simkins, Routledge, London + New York, 2007. 
-Gradovi,Laurens Halprin, Građevinska knjiga, 1974, 
-Gradovi u historiji,Lewis Mumford, naprijed – Zagreb, 1968. 

Препоручена литература: 

- Radical Landscapes / Reinveting Outdoor Space / Jane Amidon, 2005 / Thame + Hudson 
- Callwey + Birkhauser, Munchen + Basel / The Netherlands in Focus, 2002 
- Landscape Review, Pages Paysages no.4, 5, 6, 8, 9 
Напомена: сви наведени наслови се налазе на списку фонда библиотеке АФ. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се састоји из завршног семинарског рада и усмене одбране 



 

Критеријуми оцењивања: 

Форма, структура и садржај рада 

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 До 14 пројекат  

колоквијуми 2 x (0-20) усмена одбрана пројекта 0-6 

семинари  писмени елаборат До 40 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


