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Садржај пројектног задатка 

Модел 1: Пројекат 2 усмерења Урбанизам уводи студенте у праксу планирања од дефиниције проблема, 
одређивања начина прикупљања података, анализе, дефинисања циљевља до креативног процеса 
решавања проблема, процене резултата и извлачења закључака који иду у правцу препорука за предузимање 
одређених мера. 
Резултат рада на пројекту је овладавање различитим методама урбане анализе, оспособљавање за 
решеавање проблема у урбаном развоју и пропремање предлога за унапређење живота у граду, као и 
развијање способности презенатације предлога и њихове аргументације. 
Модел 2: Овладавање материјом израде планског документа. Могуће опције: генерални урбанистички план 
мањег насеља, план детаљне регулације, акциони план или посебни плански акт као што је Агенда 21. Избор 
ће зависити од интресовања студената и њиховог избора компламентарних предмета, као и актуелности 
појединих тема које могу бити предмет планирања. У студију ће се обрађивати типичне теме као што су 
институционални оквир и легистлатива за израду плана, процес израде плана и примена одговарајућих 
метода и техника анализе, вредновање и синтезе, као и посебне теме везане за тип планског документа који 
ће се радити или специфичног окружења које ће бити узето за подручје пројекта. 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понедељком и четвртком 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. 
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 

Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 
понедељак 31. августа 2011 године у 12ч. Презентација студија је у седу 14. Септембра 2011 године у 16ч. 

Пријављивање студената је од 14. до 16. септембра. Студенти бирају студије преко портала АФ. Студио 
прима највише 16, а најмање 8 студената. 
 
 
 
*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. 
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План рада 
 

Назив пројектног задатка: 
 
КОНЦЕПТ ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ 
 
Година студија:  

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

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Понедељак и четвртак 16-22 

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

Термини одржавања колоквијума: 

7 и 14 недеља 

 

Наставник: 

Проф. др Миодраг Ралевић 

Сарадници у настави:   

Aсистент  Сања Симеунчевић, д.и.а.                              

Број кабинета: 246 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): биће накнадно утврђено у договору са 

студентима 

Телефон: 011/3218746                                                                                                      Е-маил: simsanja@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

За успешно праћење курса неопходна су основна знања о урбанистичком и просторном планирању и 
урбанистичком пројектовању. Курс ће бити орјентисан ка креативном размишљању, истраживању различитих 
моделских опција и анализи. 
 
Пријављивање за студио је 15. септембра после презентације студија и 16. Септембра. 

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Циљ курса је пружање знања студентима о савременим техникама процеса моделовања остварљивих визија 
развоја простора, како на глобалном, регионалном, тако и на локалном нивоу. Њихово оспособљавање да исте 
користе на различитим проблемима и нивоима креирања развоја урбаних система, од просторног до регулационог 
плана. Оспособљавање студената за креативно размишљање о односу регионално-локално, њиховој повезаности 
и међусобном утицају у процесу планирања. Циљ је да студенти схвате начин правовременог деловање у процесу 
остварења управљачке функције развоја простора и насеља. 
 

Пројектни задатак: 

Предмет рада је Дунавска стратегија, као европски значајан развојен потез Дунава кроз Србију са својим 
окружењем-градовима, лукама, насељима, селима, споменицима културе и природним вредностима. Пројектни 
задатак је израда Дунавске стратегије, као основе за утврђивање просторно-урбанистичких полазишта развоја за 
све градове уз Дунав, сагледавано на глобалном, европском, регионалном и локалном ниво. Задатак обухвата 
истраживање терена (обилазак реком градова уз Дунав и прикупљање информација од локалних служби), анализу 
ресурса и потенцијале простора, тенденција и могућности развоја простора, истраживање могућности примене 



различитих европских моделских опција развоја, формирање плуралистичкo-маркетиншке понуде могућих 
стратегија развоја и решења за поједина подручја. Завршни резултат рада је формирање Атласа развојних 
потенцијала и могућности градова и центара уз Дунав у Србији. 
 

Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада: 

 интерактивни рад на обради наставне материје, 

 лабораториски приступ проучавању концепта остварљиве визије, 

 групни и индивидуални задаци и парцијалне презентације, 

 дебате, округли столови, радионице, 

 разговор са значајним личностима (Божидар Ђелић, Оливер Дулић, Небојша Јањић, Зоран Радосављевић ...), 

 посете институцијама (Министарство за просторно планирање и заштиту животне средине, Дирекција за 
водене путеве, Србијаводе, Завод за урбанизам Београд, СИЕП-а, Општине и Дирекције за урбанизам 
градова уз Дунав,...) 

 путовања, екскурзије у земљи и иностранству (обилазак Дунава, посета Апатину, Новом Саду, Смедереву, 
Костолцу, Голубцу, Кладову, посета Будимпешти или Бечу, ...). 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 0. Уводно предавање  Опште о структури и садржају рада, 

 Основни појмови: моделовање, концепт остварљивости визије... 

 Начин одвијања наставе. 

02 I БЛОК 
Инвентарисање 

развојних ресурса 

 Прикупљање информација о предметном простору рада: 

 Упознавање са европским и локалним стратегијама дунавског регина 

 „пресек“ стања-урађеног и оствареног у односу на постојеће стратегије, 
важеће планове и даљи развој, 

 инвентарисање хронолошког развоја, 

 инвентарисање ресурса простора; 

 Формирање каталога ресурса. 

03 

04 II БЛОК 
Инвентарисање 
потенцијала развоја 

 

 Утврђивање потенцијала за просторни развој;  

 Анализа дунавских региона суседних држава, њихових приступа 
стратегији развоја; 

 Анализа градова на Дунаву у суседним државама, њихових 
карактеристика, планова и пројеката за развој, компаративна анализа и  
учење на основу остварених успеха и грешака; 

 Формирање каталога потенцијала. 

05 III БЛОК 
Програмирање-развојни 
програми 

 

 Сагледавање могућих програмских алтернатива развоја појединих 
садржаја; 

 Територијализација-понуда просторних матрица; 

 Комперативна анализа „ефеката“ формирања алтернатива по степену 
остварења; 
 

Формирање каталога понуда развојних програма - скуп алтернативних 

програма за развој под различитим „тржишним“ условима. 

06 

07 1. Контролна вежба-

презентација: 

Предаја атласа ресурса и потенцијала и прзентација развојних потенцијала. 
Предаја и презентација каталога развојних програма и алтернатива. 

08 IV БЛОК 
Стратегија умрежавања 
градова и центара 

 

 Валоризација програмских алтернатива развоја дунавског региона; 

 Сублимација вреднованих програмских алтернатива и формирање 
стратегије развоја Дунава у Србији; 

 Умрежавање развојних модела градова и центара, компарацијом, 
атракцијом и компетицијом, кроз: 

 Дистрибуцију садржаја у простору; 

 Промене садржаја кроз време, 

 Туристичких понуда; 

09 



 Привредних понуда,  

 Културних понуда. 
 

Формирање стратегија развоја и умрежавања градова дунавског потеза 
Србије, кро 

10 V БЛОК 
Моделовање 

 

 Одабир уже локације разраде простора (одабир једног града, насеља или 
значајне локације на Дунавау у Србији); 

 Идентификација варијанти моделских опција развоја града, насеља или 
локације: 

 варијанте на нивоу развојних матрица, 

 варијанте на нивоу модуларних мрежа, 

 варијанте на нивоу основних модула, 

 дистрибуције активности.... 

 Анализа просторно-хронолошке уклопљености идентификационих 
варијанти; 

 Компаративна анализа „ефеката“ предложених варијантни ре-регулације 
просторно-физичког склопа по степену компетитивног унапређења града, 
насеља или локације; 

 
 

Формирање каталога моделских опција активирања, намене и обликовања, 

одабраних локација и целина. 

11 

12 VI БЛОК 
Регулисање 

 

 Сагледавање и разматрање варијантних могућности развоја физичког 
склопа и могућности његове регулације за одабране потезе, градова, 
насеља, потеза или значајних локацаија на Дунаву у Србији; 

 Формирање скупа „правила“ уређења и обликовања архитектонске 
средине; 

 Анализа просторно-хронолошког дејства понуђених правила (услова и 
поступака); 

 Компаративна анализа утицаја правила (услова и поступака) на 
формирање архитектонске средине; 

 Формирање „каталошке основе правилника“-поступака деловања у 
одређеним ситуацијама ради остварења жељених услова за квалитетну 
ре-моделацију простора. 
 

13 VII БЛОК 
СЦЕНАРИО 

 Поступак – процедура моделовања „од прототипа до остварљиве визије“ 
– концепт остварљиве визије: 

 поступци идентификације, 

 технике оптимизације; 

 Приступно – програмски модели развоја: 

 сценарио – режија, 

 идеолошко – демагошки модели, 

 маркетиншко – пословни, 

 интуитивно – културолошки, 

 логичко – софтверски, 

 формално – математички;  

 Манаџментско – маркетиншки систем управљања процесом остварења 
„визија“ развоја. 

 
Формирање сценариа разоја дунавског региона Србије. 

14 2. Контролна вежба-

презентација: 

Предаја и презентација стратегије развоја, моделских опција развоја 

појединачних локација, каталошке основе правилника и сценариа развоја. 
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Сваком студенту ће се предлажоти додатна литература спрам афинитета и подручја рада. 
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локалне самоуправе, Београд , Удружење урбаниста Србије. (библиотека АФ). 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Елаборат студента или групе студената састављен од графичког и текстуалног дела и презентације, који се предаје 
на крају семестра, јавно презентује и брани. Током семестра се одржавају колоквијуми и јавне презентације 
сегмената рада. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Критеријуми за оцењивање су базирани на ангажовању студената, показаној иницијативи за самостално 
истраживање и преиспитивање, креативности приступа и понуди моделских опција и комбинација, разумевању 
плуралистичких и тржишних услова планирања,  показаном осећају за развој простора и усмеравања токова у 
простору, квалитету презентације и усмених презентовања пројекта. 
 

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. 

http://www.dunavskastrategija.rs/
http://ec.europa.eu/regional_policy/cooperate/danube/index_en.cfm


Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 25 пројекат 35 

колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 20 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


