
 

МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
3. 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.   

 
Изборни предмет 3 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 
(уз додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 

 
План рада 
Назив предмета:  
 

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 3 
СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – МОГУЋНОСТИ САВРЕМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 
Година студија:  

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

3 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: 

7. и 14. недељи наставе 

 

Наставник: 

Проф. др Мирјана Ротер-Благојевић  
Доц. др Гордана Милошевић-Јевтић 

Сарадници у настави:   

Асс. мр Марко Николић   
Асс. мр Рената Јадрешин-Милић                     

Број кабинета:  

 233, 232 

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

Према термину објављеном на вратима кабинета 

Телефон:      

 3218733, 3218 732                                                                                      

Е-маил:  

marconis@eunet.rs, renata@arh.bg.ac.rs  

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Предвиђено је да се на предмет прими максимално 20 студената. Уколико се пријави више студената биће 
рангирани на основу оцена из предмета: Историја архитектуре и насељавања 1 и 2, Историја архитектуре и 
насељавања у Србији и Интегративна заштита градитељског наслеђа. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 

Циљ пројекта је да се студенти упознају са проблемима везаним за проучавање средњовековних градова и 
практично примене своја стечена специфична теоријска знања на решавање проблема њихове заштите и 
презентације, а у складу са савременим принципима заштите градитељског наслеђа и одрживог развоја и у 
функцији њиховог укључивања у савремени живот. Кроз рад на изборном предмету студенти овладавају 
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компентенцијама и вештинама неопходним за правилно разумевање проблема везаних за интегративну заштиту 
градитељског наслеђа и изналажење одрживих решења која ће омогућити оживљавање и активирање културно-
историјских простора у оквиру развоја непосредног и ширег окружења и промовисати их као значајан део  укупног 
економског и културног развоја. Као резултат рада не предмету биће организована студентска изложба у сарадњи 
са Јавним предузећем Београдска тврђава. 

Садржај наставе: 

Програмом рада на предмету предвиђено је да се студенти, кроз обимна и детаљна претходна истраживања 
историјских, урбаних и архитектонских карактеристика, упознају са вредностима ширег простора изабраних  
средњовековних градова. Анализом савремених светских тенденција и препорука из области очувања културног 
наслеђа, културног пејзажа и културног туризма, испитују се могућности савремене презентације остатака 
средњовековних градова-тврђава и утврђених манастира, као и њихове ревитализације, кроз уношење нових 
садржаја. Из тог разлога програмом нису унапред задати нови садржаји које треба унети у простор, већ је 
предвиђено да се до њих дође кроз истраживање, анализе, валоризацију и усаглашавање учесника у пројекту. 
Нови садржаји, који ће се пројектовати, требало би првенствено да буду у функцији савремене презентације 
остатака историјских грађевина и упознавање посетилаца са историјом и вредностима простора (у складу с тим 
требало би предвидети шетне стазе, лапидаријум за покретне предмете, мултифункционалне просторе за 
презентације и сл), али и да омогуће пружање  разноврсних услуга посетиоцима (информативни пунктови, продаја 
сувенира и публикација, санитарни блок, ресторани и сл).   

Метод извођења наставе:  

Предвиђено је продубљивање знања везаних за развој средњовековне фортификационе архитектуре и анализа 
различитих примера из праксе. Студенти ће овладати вештинама везаним за историјске, архитектонске и 
урбанистичке анализе простора и дати решења могућих будућих уређења. Предвиђен је самостални и групни рад, 
уз размену прикупљених података и идеја. Предвиђен је активан рад студената на анализи литературе и 
историјске грађе, истраживање на одређеним локалитетима, презентација резултата истраживања и појединих 
фаза рада на пројекту. Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних 
облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и 
групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови итд. 

 

 

Нед Наслови тематских јединица - предавања                                
 

Рад студената на практичном делу  

01 Уводно предавање. Упознавање са садржајем и 
методама рада на предмету. 

Упознавање са темама и садржајем завршног 
рада 

02 
03 

Историјски преглед развоја градова и њихове 
архитектуре 

Избор примера. Прикупљање грађе у заводима, 
музејима, архивама и литератури. Рад на терену. 
Индивидуалне консултације Рад на 
индивидуалним темама 

04 Стручна екскурзија 

05 Савремени приступ проблемима заштите и 
презентације градитељског наслеђа 06 

07 

08 
 

Могућности обнове средњовековних градова – 
домаћи и страни примери 

1. колоквијум  

Рад на индивидуалним темама 

09 
10 
11 
12 
13 
14 

Дискусија и разрада индивидуалних тема Рад на индивидуалним темама 

14 
 

2. колоквијум – Презентација резултата рада  

 

Обавезна литература: 

 
Вученовић, С.: Урбана и архитектонска конзервација, Друштво конзерватора Србије, Београд, 2004. 
Дероко, А.: Средњовековни градови у Србији, Македонији и Црној Гори, Београд  
1950.    
Ненадовић, С.М.: Грађевинска техника у средњовековној Србији, Просвета, Београд 2003. 

       Ненадовић, С.: Заштита градитељског наслеђа, Архитектонски факултет, Београд 1980. 
       Нешковић, Ј.: Ревитализација споменика културе, Архитектонски факултет, Београд 1986. 
За   -, Закон о културним добрима, Службени гласник РС, од 22. 12 1994. 



 

Препоручена литература:. 

 
Јокилето, Јука: „Новији међународни трендови у заштити културног наслеђа“, у: Гласник ДКС, бр. 

25 (2001), стр. 11 – 14. 
Јокилето, Јука: „Аспекти аутентичности“, у: Гласник ДКС, бр. 26 (2002), стр. 11 – 16. 
Јокилето, Јука: „Планирање насеља и конзервација“, у: Гласник ДКС, бр. 26 (2002), стр. 21 – 27. 
Јокилето, Јука: „Конзервација између праксе и теорије“, у: Гласник ДКС, бр. 27 (2003), стр. 9 – 14. 
 

ЧАСОПИСИ: - Гласник Друштва конзерватора Србије, ДКС. 
                      - Наслеђе, Завод за заштиту споменика културе града Београда 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
 

Семинарски рад чини анализа и приказ архитектуре изабраног средњовековног града, кроз текст, 
илустрације (планови преузети из литературе или из архива, диспозиција, цртежи основе, пресека и 
изгледа, детаља, модела, као и савремене фотографије аутора рада и старе фотографије).  
 

Критеријуми оцењивања: 
 

Обавезе студента се састоје у редовном похађању свих сегмената наставе и активном учешћу у свим 
видовима наставе. Рад студента се вреднује током семестра кроз бодовање присуствовања 
предавањима и активности у прикупљању и анализи материјала за семинарски рад.  
Завршни испит је семинарски рад код кога ће се вредновати: садржајност и систематичност у раду, 
истраживачки и аналитички квалитети рада, самосталност у изради, као и општи квалитет презентације 
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 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Присуство предавањима   10 Семинарски рад 50 

2 колоквијума  30 Одбрана рада 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 

Програмом рада на предмету предвиђено је да се студенти, кроз обимна и детаљна претходна истраживања 
историјских, урбаних и архитектонских карактеристика, упознају са вредностима ширег простора изабраних  
средњовековних градова. Анализом савремених светских тенденција и препорука из области очувања културног 
наслеђа, културног пејзажа и културног туризма, испитаће се могућности савремене презентације остатака 
средњовековних градова-тврђава и утврђених манастира, као и њихове ревитализације, кроз уношење нових 
садржаја. 
Циљ пројекта је да се студенти упознају са проблемима везаним за проучавање средњовековних градова и 
практично примене своја стечена специфична теоријска знања на решавању проблема њихове заштите и 
презентације, а у складу са савременим принципима заштите градитељског наслеђа и одрживог развоја и у 
функцији њиховог укључивања у савремени живот. 
Као резултат рада не предмету биће организована студентска изложба у сарадњи са Јавним предузећем 
Београдска тврђава. 
 



 

наслов - тема: 

 
СРЕДЊОВЕКОВНИ ГРАДОВИ У СРБИЈИ – МОГУЋНОСТИ САВРЕМЕНЕ ПРЕЗЕНТАЦИЈЕ 

СЛИКА ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

               
 

     
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 
Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
3. 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  
 

 

 



 

 

 


