
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  14 ЕСПБ 
1.семестар мастер  академских студија, 2011/12 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 31. августа 2011 године у 12ч.   

 
 

УПУСТВО 
 
Општи садржај пројектног задатка 

 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Садржај пројектног задатка у студију: 

Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата истраживање и урбанистичко и архитектонско креирање и 
обликовање у природном окружењу, а њихова намена је у спрези са природним абијентом и локалним 
потребама, интересима, потенцијалима и ограничењима и није ограничена само на тематску област школских 
објеката и простора. 
Пројектни задатак се ослања на истраживање, разумевање и интерпретацију односа окружења са посебним 
природним вредностима, и урбаних и архитектонских склопова и амбијената и студенти га самостално 
формулишу у сарадњи са наставником. Задатак у студију састоји се од истраживачког дела и урбанистичко-
архитектонског пројекта.  
Студенти развијају способности интегративног приступа урбаном дизајну, као и способности примене 
принципа одрживог урбаног дизајна и зелене архитектуре на просторима и локацијама. Бавећи се 
специфичним захтевима локације који изискују посебан методолошки приступ, студенти обједињују теоретска 
и практична знања стечена током претходног школовања, током рада у студију, као и на семинару „Креирање 
и обликовање у природном окружењу“.  
Студенти су обавезни да похађају три семинара од којих обавезно „Креирање и обликовање у природном 
окружењу“.  Пожељно је похађање семинара „Животна средина“.  
 
Термински план наставе 

Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 до 22 сата. Настава  
траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. За студио и 
семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати 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 у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код 
куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље 
у понедељак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. 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 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


Руководилац студија предаје администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до среде 31. 
августа 2011 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 13. Септембра 2011 године у 14ч. 

Пријављивање студената је 13. до 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на 
основу просечне оцене са основних академских студија. Листе са распоредом  студената по студијима 
достављају се наставницима у понедељак 19. септембра.  
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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. 

 

МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  14 ЕСПБ 
1.семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
Креирање склопова и амбијената у природном окружењу: Дивчибаре-Косјерић 

 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 
Број кредита: 

14 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
 

 

Наставник: 

Проф др Миодраг Ралевић, Доц мр Бисерка Митровић 

Сарадници у настави:   

Бранислав Антонић, дипл.инж.арх. 

Број кабинета:  

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

Телефон: 011 3218769, 011 3218746         Е-маил: biserkamitrovic@gmail.com   antonic22@gmail.com 

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

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:   8.1. СП-Архитектура,  9.1. Архитектонске конструкције,  18.1. Студио 

пројекат – Урбанизам и 19.1.- Синтеза. 

Поред просечне оцене из претходних пројеката могу се навести и оцене других предмета, као и посебна знања и вештине која су 
неопходна да би студент радио на изабраном задатку.  

 

Циљеви и приступ настави: 
 

 Савладавање истраживачког поступка и истраживачких метода и њихова апликација у контексту  креирања 
склопова и амбијената у природном окружењу. 

 Овладавање специфичним знањима, приступима и принципима са циљем разумевања и интерпретације 
односа окружења са посебним природним вредностима и урбаних и архитектонских склопова и амбијената  

 Развијање способности интегративног пројектовања, као и решавања интегралних и парцијалних проблема 
урбаног развоја на просторима и локацијама са специфичним захтевима; 

 Развијање критичког и креативног приступа студената у циљу савладавања теоретског и практичног рада у 
области урбанистичко –архитектонског пројектовања.   

mailto:biserkamitrovic@gmail.com
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http://www.arh.bg.ac.rs/


Пројектни задатак: 

Рад студената подразумева  две целине: истраживачку  и пројектну. 
Истраживачки део се односи на упознавање подручја са посебним природним вредностима и њихових 
специфичности – посебних морфолошких, климатских, градитељских и других карактеристика, односно њиховог 
могућег утицаја на урбане и архитектонске склопове и амбијенте. Резултат истраживања су: избор и презентација 
информација о подручју/ атлас ресурса, потенцијала и ограничења, посебан сет вредности, идеалних модела, 
принципа и критеријума који чине окосницу за даљи рад студената и атлас развојних могућности.  
Пројектни задатак подразумева упознавање, истраживање, разумевање и интерпретацију односа окружења са 
посебним природним вредностима и урбаних и архитектонских склопова и амбијената и њихово интегрисање у 
урбанистичко-архитектонска решења. Резултат представља пројекат – елаборат урбанистичко- архитектонског 
решења. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз комбинацију следећих облика рада: 
 Предавања и семинаре, 
 Индивидуална и групна истраживања савремене теорије и праксе у области урбанистичко-архитектонског 

пројектовања у специфичном природном окружењу. 
 Обилазак терена,  
 Контакте са одговарајућим експертима 
 Заједничке презентације и дебата  
 Парцијaлне презентације пројеката. 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Приказ рада у студију: 
 Приступ: процес креирања 
 Организација: од тимског преко групног до 

индивидуалног 
Проф др М. Ралевић, доц мр Б. Митровић 

 Примена приступа процесу креирања  
 Организација рада у студију и дискусија о методу и 

структури рада 
 Тежишна тема: природно окружење 

02 Избор локације– природно окружење: 
Урбано/рурално, планинско/речно–језерско  
туристичко,шумско–вртно- парковско 
Проф др М. Ралевић, доц мр Б. Митровић 

    Појам/дискусија о природном окружењу 
    Презентација понуђених локација Косјерић-

Дивчибаре 

03 Детаљно упознавање локације 
доц мр Б. Митровић 

 Одлазак на терен, обилазак локација и дискусија са 
локалним актерима 

04 Принципи, вредности,критеријуми, идеални модели  
Елементи природне и створене средине: атлас 
ресурса, потенцијала и ограничења 
доц мр Б. Митровић, сар. Б. Антонић 

 Презентација и дискусија 

 Избор и презентација информација о подручју 

05 Атлас развојних могућности 
доц мр Б. Митровић, сар. Б. Антонић 

 Систематизација развојних могућности и  
 Варијанте развоја у ширем окружењу, активирање 

простора са мапирањем 

06 1. Колоквијум: Презентација 1. (истраживачке) фазе 

07 Процес стварања/продукције урбаног простора -од 
плана преко пројекта до остварења, Процес 
креирања „од уметничког до прагматичног“ 
Проф др М. Ралевић, доц мр Б. Митровић 

 Формирање идеалног концепта,  
 обухват територије, избор предметног подручја 

/локације 
 

08 Природни ресурси као полазиште за креирање 
склопова и амбијената у ширем окружењу 
доц мр Б. Митровић 

Начин коришћења земљишта, композициони план 
ширег окружења, елементи регулације и уклапања 
решења у контекст и окружење 

09 Природни ресурси као полазиште за креирање 
склопова и амбијената у ширем окружењу 
доц мр Б. Митровић 

Дефинисање Правилника регулације, обликовања и 
уклапања амбијената и склопова  
Примена принципа одрживог и интегралног урбанизма 

10 Природни и створени ресурси: топологија и 
морфологија 
доц мр Б. Митровић 

Процес обликовања отворених простора и уклапања у 
природни и створени контекст- пејзажно и партерно 
уређење 



Примена принципа одрживог урбаног дизајна 
11 Урбани-природни амбијент и архитектонска 

решења/ програмски садржај 
доц мр Б. Митровић 

Дефинисање програмских елемената и програмске 
шеме, интегрисање отвореног и затвореног простора 

12 Урбани-природни амбијент и архитектонска 
решења/ типологија и форме 
доц мр Б. Митровић 

Креирање архитектонских решења у контексту, 
сарадња архитектуре и природе  

13 Урбани-природни амбијент и архитектонска 
решења/елементи материјализације  
доц мр Б. Митровић, сар. Б. Антонић 

Дефинисање елемената материјализације уз примену 
принципа зелене архитектуре и дизајна  

14 2. Колоквијум: Презентација урбанистичко-архитектонског решења 
и усвојених принципа и метода уклапања у 
природно окружење 

Финализација,структура рада, начини презентације  
доц мр Б. Митровић 

Начин промоције и презентације завршног рада. 

 

Обавезна литература:  

Ралевић, Миодраг. Моделовање урбаног процеса. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду, 

2007. 
Urban Design Compendium, English Partnership, The Housing Coorporation, 2000. 
Placemaking – celebrating quality and innovation in urban life 2010/11, RUDI/ English Partnerships, 2011. 
Harvey S.,  Fieldhouse K., Hopkins  J. : The Cultured Landscape: Designing the environment in the 21st century, 

Routledge, London, New York, 2005.  
Препоручена литература: 

Abel Chris: Architecture and Identity:Responses to cultural and technological change, Architectural Press, Oxford, 

2000.  
Dovey Kim: Framing Places: mediating power in built form, Routledge, London, New York, 1999.  
Harvey Sheila,  Fieldhouse Ken, Hopkins  John : The Cultured Landscape: designing the environment in the 21st 
century, Routledge, London, New York, 2005.  
Architecture and landscape: The design experiment of the great European gardens and landscapes, Birkhauser, 

Bоston, Bеrlin, 2002. 
Елин, Нан: Постмодерни урбанизам, Орион Арт, Београд, 2002.  
Ellin, Nan: Integral urbanism, Routledge, NY, 2006. 
Mitrovic, B.: Management of rapid growth in the rift between the principles of sustainability, market requirements 
and strategic planning - the possible approaches to local planning of National park Kopaonik area, CORP 

proceedings 2011., Essen, Germany, www.corp.at  
Mитровић, Б.:“Град социјалне равнотеже”,  поглавље у монографији: др В.Милић и др В. Ђокић (ур.): “Престоница 

Београд“, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Berlage Institute, Rotterdam, Fakultat fur Architektur der 
RWTH Aachen, 2006. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже предајом и презентацијом елабората који се састоји из: 

 Истраживачког и програмског дела елабората у дигиталној (PowerPoint презентација) и штампаној форми (свеска А3 

формата). 

 Пројектног дела елабората у дигиталној и штампаној форми (плакати у формату 100/70cm, 2 листа, PowerPoint 

презентација) 

Критеријуми оцењивања: 

 Истраживачки и пројектни део су равноправни и носе по 50% оцене. 

 Континуирани рад у студију (у индивидуалном и тимском раду) 

 Истраживачки рад – прикупљање, обрада и  систематизација података и примена нових техника урбаног дизајна 

 Логичко повезивање истраживачког дела са  концептом и програмом 

 Уграђивање вредносних ставова истраживачког дела у коначни производ 

 Квалитет презентације и пројекта 

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=ISBN041517368X&id=OiecbiIa8w0C&pg=PP1&lpg=PP1&ots=4bULfTBuLK&dq=FRAMING+PLACES+:+mediating+power+in+built+form&sig=13pv-yPW7DDxrlEQvaa8B77YSeY
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
http://www.corp.at/


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 пројекат 40 
Колоквијуми/ Парцијалне 
презентације 

40 усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


