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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
 
3. семестар пснпвних академских  студија, 2011/12 
 
МОДУЛ 11- УРБАНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈЕ 
Курс- УРБАНА СТРУКТУРА 3 ЕСПБ

 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Разумеваое кпмплекснпсти развпјних прпцеса у савременим градпвима. Уппзнаваое са чинипцима и актерима 
урбанпг развпја и изградое. Развијаое сппспбнпсти упчаваоа и дефинисаоа прпблема у урбанпј структури. 
Развијаое лпгичкпг и креативнпг мишљеоа, јаснпће кпмуникације и спрпвпђеоа уређених истраживаоа. 
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет, пдржава се једнпм недељнп, два часа предаваоа и један час вежбаоа. 
Настава  траје 15 радних недеља у шкпли и 3 радна дана кпд куће рачунајући и испит. 
 
Студијска правила 
Предмет впди прпфеспр, дпцент и пет сарадника. 
План рада на предмету пдређује наставик. 
Најмаое 30п, а највише 70п предвиђенп је за пцеоиваое тпкпм 15 радних недеља у шкпли. 
Начин и критеријуме пцеоиваоа утврђује ппјединачнп сваки наставник. 
 
План рада 
 

Назив предмета:  
МОДУЛ 11- УРБАНА СТРУКТУРА И ФУНКЦИЈЕ 
Курс- УРБАНА СТРУКТУРА 3 ЕСПБ 
 

Гпдина студија:  
3. семестар пснпвних академских  студија, 2011/12 
 

Брпј кредита: 
3 ЕСПБ 

Термини пдржаваоа наставе: 
Четвртак пд 11.00 дп 13.00 часпва ( предаваоа) 
Четвртак пд 14.00 дп 16.00 часпва ( вежбе) 
 

Термин пдржаваоа испита (предаја семинарскпг рада): јануарски, априлски, јунски рпк 
 

Термини пдржаваоа кплпквијума: 
Четвртак 03.11.2011. 
Четвртак 01.12.2011. 

 
 

Назив прпјектнпг задатка: 

Истраживаое урбане структуре Бепграда 

Наставник: 

Прпф. др Нада Лазаревић Бајец 
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Сарадници у настави:   

др Марија Маруна, дпцент 

др Владимир Михајлпв, асистент 

Четири асистента  са Департмана за урбанизам                  

Брпј кабинета: 245 

Време за кпнсултације са студенатима (једнпм недељнп два сата):  

Четвртак 13-15 

Телефпн:    3218 745                                                                                                Е-маил: jbajec@eunet.rs 

 

Ппсебни критеријуми за пријем студената: 

Ппзнаваое фенпмена грађене средине и елемената оенпг пбликпваоа у савременим услпвима и елемената 
прпјектпваоа  (ппзитивнп пцеоени мпдули 1.Увпд у прпјектпваое и 2.Увпд у урбанизам). 
 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Предмет представља увпд у истраживачки рад у урбанизму и пбухвата уппзнаваое са савременим урбаним 
фенпменпм, дпминантним чинипцима урбане структуре кап и пснпвним метпдама и техникама везаним за 
анализу и планираое прпстпрне прганизације града. 
Откриваое пснпвних пбразаца урбане структуре се ппвезује са уппзнаваоем најзначајнијих друштвених, 
екпнпмских, екплпшких и технплпшких фактпра кпји утичу на оихпву генезу и трансфпрмацију. Предмет 
пбухвата елементарне технике и метпде анализе и прпцене квалитета урбане структуре уз укључиваое 
различитих вреднпсти и интереса. 
Један пд важних задатака курса је ппдстицаое критичкпг и креативнпг мишљеоа кпје псппспбљава студенте за 
стручнп делпваое у кпнципираоу алтернативних путева развпја градпва будућнпсти. 
Накпн завршенпг курса студенти ће бити псппспбљени да: 

 Разумеју пснпвне прпцесе кпји пбликују савремене градпве, чинипце и актере урбанпг развпја и изградое; 

 Упчавају прпблеме у функципнисаоу урбаних активнпсти и разумеју заштп су пне предмет интервенција; 

 Критички анализирају различите мпделе урбане структуре; 

 Упптребљавају урбанистичке параметре у кпмуникацији и истраживаоу; 

 Разумеју пснпве планске кпнтрпле развпја градпва: пдређиваое намене земљишта, зпнираое, регулативу, 
стандарде и нпрмативе; 

 Кпристе пснпвне метпде у урбанистичким истраживаоима; 

 Прпналазе и упптребљавају релевантне извпре у истраживаоу. 
 

Прпјектни задатак: 

Оснпвна сврха вежби на предмету је псппспбљаваое за стручни и истраживачки рад у пбласти урбанизма и тп 
крпз: 

 Уппзнаваое са начинпм прпизвпдое и кпришћеоа прпстпра у граду 

 Уппзнаваое са метпдама истраживаоа и регулисаоа урбане структуре. 
 
Вежбе су прпграмиране такп да студенти тпкпм наставе ппстепенп пткривају пснпвне карактеристике урбане 
структуре, истражују на терену, упчавају прпблеме и истпвременп пбликују свпје предлпге уређиваоа изабранпг 
урбанпг ппдручја.  
 
Вежбаоа се састпје пд два типа задатака: 

 Истраживаое сегмента урбане структуре Бепграда 

 Организација и учешће у дебати на предлпжену тему (за изабрану групу студената). 
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Истраживаое сегмента урбане структуре Бепграда 
На изабранпм ппдручју града Бепграда (Ада Циганлија) студенти се уппзнају са стаоем урбане структуре, 
упчавају значајне прпблеме, истражују их и предлажу правце оихпвпг решаваоа.  
Истраживаое се врши у групама (пд 4-6 студената) кпје  дефинишу прпблеме, упчавају оихпве прпстпрне 
манифестације, преппзнају актере у изградои, пчуваоу, пдржаваоу и кпнтрпли прирпдних и ствпрених 
структура и прпцеоују мпгућнпсти интервенција у правцу разрешаваоа прпблема. На задатпј теми студенти 
раде у кпнтинуитету тпкпм читавпг семестра, крпз прпграмирана вежбаоа у салама и дебате на часпвима 
предаваоа. Први деп истраживаоа студенти раде тимски, а други индивидуалнп. Резултате ппјединих фаза 
истраживаоа студенти предају у виду кплпквијума тпкпм семестра. 
 
Организација и учешће у дебати на предлпжену тему 
Дебата има за циљ псппспбљаваое студената за критичкп мишљеое, изградоу аргумената, уређенп излагаое, 
убеђиваое и прпналажеое начина за превазилажеое кпнфликата. Дебата представља активнпст усмерену ка 
тражеоу пдгпвпра на значајна друштвена питаоа. Дебата спада у важне активнпсти демпкратских друштава. 
Путем дебате се дплази дп пдлука п најбпљим решеоима за ппјединце и друштвп, пбликују се закпни и 
пплитике и усмерава генералнп делпваое. 
У дебати учествују два тима са супрптстављеним ставпвима. У пквиру свакпг тима, чланпви мпрају теснп 
сарађивати на припреми излагаоа тпкпм радних састанака и вежби кпје претхпде сампј дебати. 
 
Теме за дебату 
Теме за дебату су задате и прате рад на вежбама. Теме се бирају према актуелнпсти у пквиру стручне јавнпсти, 
градске управе или заинтереспваних грађана, кап и према заинтереспванпсти учесника дебате. 

Метпд извпђеоа наставе: 
Настава се пдвија крпз предаваоа, вежбе, гпстпваоа експерата, истраживачки рад студената, семинарски рад и 
дебате студената на изабране теме. 

 

нед Предаваоа                                       

01 15.09.2011. Град кап прпизвпд и прпцес. Снаге кпје утичу на унутрашоу структуру савременпг 
града: актери у прпдукцији изграђене средине, приватни и јавни.  Оквир за 
истраживаое: мпдел.  

02 22.09.2011. Урбане активнпсти у прпстпру: тип, карактер, пбрасци.  

03 29.09.2011. Прпизвпдоа изграђенпг прпстпра – грађевинскпг земљишта и изграђене 
структуре.  

04 06.10.2011. Начин кпришћеоа градскпг земљишта: размештај активнпсти у граду, кпнфликтне 
и кпмплементарне активнпсти.  

05 13.10.2011. Обрасци урбане структуре, наслеђе и савремени трендпви. Урбане прпмене: 
прпблеми у развпју.  

06 20.10.2011. Вреднпсти и вреднпваоа.  

07 27.10.2011. Критеријуми и индикатпри квалитета урбане структуре. Циљеви у фпрмираоу 
урбане структуре. 

08 03.11.2011. Критеријуми за лпцираое активнпсти и кпнтрплу изградое: тржишни захтеви, 
спцијалне пплитике. Нпви критеријуми: људска права, екплпгија, штедоа 
енергије, кпнкуренција, идентитет, естетски квалитети, адаптација на климатске 
прпмене... 

09 10.11.2011. Регулисаое размештаја активнпсти у тржишним услпвима: стабилнпст и динамика 
прпцеса. Зпнираое: пблици, карактеристике, преднпсти и недпстаци. 

10 17.11.2011. Лпцираое активнпсти, намена ппвршина, мпгућнпсти и пграничеоа. 

11 24.11.2011. Преференце урбаних активнпсти и оихпвп лпцираое: станпваое, кпмерцијалне 
активнпсти, рекреација, сервиси и услуге. 

12 01.12.2011. Прпцена квалитета урбане структуре у пднпсу на различите захтеве. 

13 08.12.2011. Усклађиваое урбане структуре са различитим јавним и приватним динамикама 
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прпцеса. 

14 15.12.2011. Параметри, регулатива у изградои.   

15 22.12.2011. Трансфпрмација структуре града: савремени пблици јавне интервенције.  

нед Вежбе                                      

01 15.09.2011. Уппзнаваое са метпдпм и прганизацијпм рада на предмету. Одређиваое 
ппдручја рада. 

02 22.09.2011. Фаза 1: Уппзнаваое са изабраним сегментпм урбане структуре Бепграда. 
Утврђиваое стаоа и прпцеса у пквиру задате урбане ситуације.  Ппсматраое, 
прикупљаое и уређиваое ппдатака: лпкација, земљиште, прирпдне и изграђене 
структуре, сапбраћајне везе, климатплпшке карактеристике...  

03 29.09.2011. Фаза 1: Преппзнаваое климатских утицаја на ппдручју; преппзнаваое псетљивих, 
излпжених и нептппрних места. Опис стаоа урбане структуре крпз упптребу 
урбанистичких параметара. 

04 06.10.2011. Фаза 1:  Преглед акција предузетих прптив климатских утицаја.  

05 13.10.2011. Фаза 2: Анализа стаоа прилагпђенпсти у развпју урбане структуре. Преппзнаваое 
трендпва у прпстпрнпј трансфпрмацији. Упчаваое начина прилагпђаваоа. Начини 
прилагпђаваоа мпгу бити дпминантнп екплпшки, екпнпмски, спцијални, физички, 
прганизаципни, естетски,...  

06 20.10.2011. Фаза 2: Приказ прпстпрних аспеката преппзнатих пблика прилагпђаваоа. Анализа 
предузетих акција. 

07 27.10.2011. Фаза 2: Преппзнаваое дпминантних актера у прпстпру ппвезаних са изабраних 
прпблемпм: кприсника, учесника у изградои, заштити, пдржаваоу и кпнтрпли 
прпстпра. Идентификација узрпчнп-ппследичних веза између актера, активнпсти 
и прпстпра, са тежиштем на ппсматраоу аспекта климатских прпмена. 

08 03.11.2011. Фаза 2: Кплпквијум 1 – приказ резултата у фази 1 и 2.   

09 10.11.2011. Фаза 3: Идентификација прпблема – дијагнпза. Прпцена ппстпјећих урбаних 
структура у пднпсу на упчене прпблеме, са нагласкпм на утицају климатских 
фактпра. Упчаваое и дефинисаое пснпвних интереса актера – мрежа. 
Идентификација прпблема изазваних климатским прпменама (прпблеми у 
пдвијаоу активнпсти, сукпбљени интереси итд.) 

10 17.11.2011. Фаза 3: Идентификација критеријума (пспбина) кпје утичу на размештај 
активнпсти, изградоу, пчуваое, пдржаваое прирпдних и ствпрених прпстпра и 
пбјеката. Избпр критеријума за прпцену прпблема везаних за псетљивпст на 
климатске прпмене (екплпшки, екпнпмски, спцијални, културни).  

11 24.11.2011. Фаза 3: Оквирна прпцена ефеката климатских прпмена на различите актере и 
оихпве акције (прирпдни услпви, актери, активнпсти, акције, ризици). 
Усппстављаое мпдела, пснпве за предлпге прпмена у урбанпј структури – 
пејзажу). 

12 01.12.2011. Фаза 3: Кплпквијум 2 – приказ резултата у фази 3. 

13 08.12.2011. Фаза 4: Преппруке за даљи развпј урбане структуре. Утврђиваое припритних 
прпблема.  

14 15.12.2011. Фаза 4: Матрица: ппвезиваое прпблема са циљевима, актерима, активнпстима и 
пбластима регулације. 

15 22.12.2011. Фаза 4: Усппстављаое детаљних правила - регулације за пдвијаое активнпсти, 
кпришћеое земљишта и грађеое пбјеката, правила и стандарда за изградоу, 
пчуваое и пдржаваое прирпдних и изграђених структура у будућнпсти, смаоеое 
псетљивпсти на измеоене климатске фактпре, акције у правцу увећаоа 
птппрнпсти на климатске прпмене. Истраживаое примера са креативним 
решеоима прпблема у вези са климатским прпменама. Израда практичних и 
техничких упутстава у фпрми илустрација – скица. 
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Обавезна литература: 

 Лазаревић Бајец, Нада (2000) Урбана структура и зпнираое (скрипта). Бепград: Архитектпнски факултет 
Универзитета у Бепграду (у скриптарници и библиптеци АФ) 

 Галић, Риста (1980) Урбанп зпнираое. Скппје: Македпнска коига 

 Гиденс, Ентпни (2003) Спциплпгија.Бепград: Екпнпмски факултет у Бепграду 

 Група аутпра (1975) Сапбраћај у градпвима. Бепград: Грађевинска коига 

 Група аутпра (2010) Климатске прпмене, студије и анализе.  Бепград: Еврппски ппкрет и Фпндација 
Фридрих Еберт 

 Малетин, Михаилп (1996) Градске сапбраћајнице. Бепград: Грађевинска коига 

 Маринпвић Узелац, Анте (1989) Теприја намјене ппвршина у урбанизму. Загреб: Техничка коига 

 McHarg, Ian ( 1969) Design with Nature. Garden City, NY: Natural History Press 
 

 

Начин пплагаоа испита (садржај прпјекта и семинарскпг рада): 
Семинарски рад: Истраживаое сегмента урбане структуре Бепграда 
Семинарски рад представља уређен елабпрат истраживаоа урбане ситуације рађене тпкпм семестра – све 
четири истраживачке фазе: 
Фаза 1: Опис структуре – "читаое" сегмента пејзажа 
Фаза 2: Анализа структуре пејзажа у пднпсу на климатске прпмене 
Фаза 3: Дијагнпза прпблема изазваних климатским прпменама: прпмене структуре Аде Циганлије 
Фаза 4: Предлпзи за превазилажеое прпблема: преппруке за адаптацију структуре пејзажа Аде Циганлије у 
услпвима климатских прпмена   
Семинарски рад спада у испитну пбавезу студента. 
Семинарски рад (елабпрат истраживаоа) се предаје у фпрми плаката. Плакат је визуелна фпрма кпјпм се 
прпмпвише спрпведенп истраживаое. Плакат се ради на фпрмату 50x70цм путем рачунара и предаје у штампанпј 
фпрми. 

Критеријуми пцеоиваоа: 
Истраживаое урбане структуре Бепграда се спрпвпди у кпнтинуитету тпкпм семестра крпз четири фазе. 
Истраживачки рад студената се прати и бележи на вежбама и деп је предиспитних пбавеза. Прва, друга и трећа 
фаза се предају у виду кплпквијума. Присуствп и активнп учешће студената на предаваоима је кључна 
кпмппнента курса кпји има пблик семинара. Очекује се да студенти присуствују свакпм часу. 
 
Критеријуми за пцеоиваое семинарскпг рада: 

 Разумеваое лпгике урбаних активнпсти у прпстпру                           20% 

 Преппзнаваое значајних прпблема у развпју урбане структуре     20% 

 Квалитет предлпга решаваоа упченпг прпблема                                20% 

 Лпгичка прганизација целине                                                                    10% 

 Одгпварајући приказ ппдатака                                                                  10% 

 Уређенпст и кпмуникативнпст                                                                   10% 

 Аналитичнпст рада                                                                                        10% 
Критеријуми за пцеоиваое дебате: 

 Одгпварајући избпр вреднпсти, циљева                                                 20% 

 Јаснпћа и убедљивпст аргумената                                                            20% 

 Образлпженпст и кпнзистентнпст аргумената                                       20% 

 Вештина пспправаоа аргумената                                                              10% 

 Разумљивпст и убедљивпст излагаоа                                                      10% 

 Тплеранција у кпмуникацији                                                                       20% 

Оцеоиваое: 
 
У структури укупне пцене студента на предмету предиспитне пбавезе (сви пблици рада кпји се пцеоују пре пплагаоа испита и кпји се кап 
такви јединп и мпгу реализпвати у пвпм перипду) учествују најмаое са 30, а највише 70 ппена. Испуоаваоем предиспитних пбавеза и 
пплагаоем испита студент мпже стећи највише 100ппена. 

 



 6 

Предиспитне пбавезе ппена 
 

Завршни испит  ппена 

Кплпквијуми (2 кплпквијума) 25+25   

Организација и учешће у дебати opciono Семинарски рад 50 

 

Услпви предаје ппсле заказанпг рпка: 

из статута АФ 

Статутарне пдгпвпрнпсти и права студената: 

из статута АФ 

 


