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ПЛАН РАДА 
 
Назив семинара:  
Примена "3Р" концепта у архитектури 
 Година студија:  
2. семестар мастер академских студија 2011/12.  

 

 Број кредита:  
2 ЕСПБ  

 

 Термини одржавања наставе:  
Према распореду за 2011/12, а у договору са студентима  

 

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

 

 Термини одржавања колоквијума:  
 

 Наставник:  
Проф. др Милица Јовановић Поповић 

 

Сарадник у настави:  
Милош Недић, д.и.а. 

 

 Број кабинета: 343  
 

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

 Телефон: 011 3218743  
Е-маил: milicajp@arh.bg.ac.rs  

  

Критеријуми за пријем студената:  
Просек на досадашњим студијама. Семинар је предвиђен за студенте на студију са темом  "зелене"-еколошке архитектуре. 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
Циљ наставе-семинара је да се студенти упознају са актуелним проблемима у области  
еколошког пројектовања и грађења, као и да кроз критички процес сагледавања могућих  
праваца и поља архитектонског деловања у различитим фазама процеса настајања објекта 
сагледају могућности и значај позиције пројектанта у савременом одрживом друштву.  
Основна тема семинара је 3Р концепт као савремени приступ и платформа за решавање 
проблема у животној средини. Ова комплексна отворена платформа, базирана је на  
сагледавању и анализи животног циклуса производа, са коначним циљем управљања  
животним циклусом у правцу коначне минимизације негативних утицаја на окружење.  
Кроз теоретско и практично упознавање са основним принципима 3Р концепта,  
студенти сагледавају могућности примена 3Р платформе на поље архитектуре  
 
Кроз рад на теми студенти развијају способности критичког сагледавања и вештине 
комплексног приступа У теоријском и практичном пројектантском подручју. 
 

 

 Садржај наставе:  
Теоријска настава:  
Основне тематске области покривају актуелна питања као што су одрживи развој, заштита 
животне средине, очување природних ресурса и биодиверзитета, смањење потрошње енергије, 
минимизација укупних количина отпадних материја. Анализа примера из праксе је део  
теоријске наставе на семинару. 
Практична настава: рад на семинарском раду  

 

Метод извођења наставе:  
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања  
еx-катедра, анализа случајева, интерактивни облици наставе, активно учествовање у 
дискусијама и презентацији концепта семинарског рада, рад на изради семинарског рада 
(индивидуални или групно-два до три члана). 
 

 



 Обавезна литература:  
1. Sandra Spies: 3R IN CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE  – potentials and 

constraints GTZ – German Technical Cooperation, Division for Environment, 2009.  
2. Ministry of the environment of Japan : A SOUND MATERIAL-CYCLE SOCIETY THROUGH 

THE EYES OF HOKUSAI, Ministry of the environment of Japan, Tokyo,2008. 
 

3. Ministry of the environment of Japan : JAPAN EXPERIENCE IN PROMOTION OF THE 3R’s, 
Ministry of the environment of Japan, Tokyo,2008. 
 

4. Ministry of the environment of Japan :  3R Initiative and Japan’s International Cooperation 
towards Zero Waste, Ministry of the environment of Japan, Tokyo,2011 

 
 
Direktiva EU 2006/12/EC o otpadnim materijama, Evropski parlament 2006. 

Nacionalna strategija upravljanja otpadom 2010-2019 u republici Srbiji, Sl.glasnik R.S., br. 
12/10 
 
Zakon o upravljanju otpadom , Sl.glasnik R.S., br. 88/10 
 

 

 
 
Начин полагања испита (семинарског рада):  
Писмени испит - семинарски рад са презентацијом рада у Power Point-у. Студент 
индивидуално или у тиму (два до три студента) обрађује неку од тематских јединица 
третираних на предавањима, а уз текстуалне даје и одговарајуће графичке прилоге.  
 
Критеријуми оцењивања:  
Студент је обавезан да редовно похађа предавања, активно учествује у настави кроз 
дискусије о темама предавања. Критеријуми оцењивања семинарског рада са Power Point 
презентацијом су:  
- Самосталност и систематичност  
- Креативност и критичност у третману проблематике и анализи примера  
- Способност да се идентификују и на одговарајући начин употребе извори релевантних 
информација и идентификују и искористе пронађени алати (библиографски извори)  
- Способност одговарајуће комуникације у писаној и графичкој форми.  
 
Од презентације у Power Point-у тражи се да пружи језгровит приказ проблематике дате у 
семинарском раду, са акцентом на графичкој презентацији. 
 

Оцењивање:  
На семинару студент стиче укупно 100 поена. 
Студент стиче максимално 50 поена активним похађањем наставе, присуством на 
предавањима и кроз консултације, а преосталих 50 бодова на испиту-израда семинарског 
рада са графичким прилозима и презентацијом.   
Услови предаје после заказаног рока:  
из статута АФ  
Статутарне одговорности и права студената:  
из статута АФ 
 


