
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
План рада 
Назив семинара:  
LANDSCAPE, СТРУКТУРА И ИНФРАСТРУКТУРА 
 
 
Година студија:  
3. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
 
Наставник: 

др Драгана Васиљевић Томић, в. професор 
др Ана Никезић, доцент 
 

Сарадници у настави:   

Драгана Ћирић, студент докторских студија 
Наташа Јанковић, студент докторских студија 
 

Број кабинета: 240 

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

Телефон:                                                                                                         Е-маил: draganavt@arh.bg.ac.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
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: 
Упознавање са феноменом јавног градског простора – јавни простор као кохезијски елемент града: упознавање са разли- 
читим феноменима који осим обликовања предлажу начине успостављања и трансформације еколошких, функционалних, 
уметничких, културних и социјалних вредности јавних простора. 
 
Садржај наставе: 
Предавања представљају следеће теме: пејзаже и хуману екологију, социо-културних бихевиоралне факторе, пејзажи 
естетике и уметничке принципе у пројектовањи дизајну.Контекст у коме дизајн и пројектовање, студија раде блиску  
симулацију професије,  да би  обухватили градски и историјски пејзаж. Посебна пажња је посвећена екологији, култури и 
историји . 
 
Метод извођења наставе:  
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. 
 



 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01  Уводно предавање 
др Драгана Васиљевић Томић, 
ванредни професор 
 

02  01. Јавни градски простори –дефиниција јавног 
простора, функционални аспект, физиономија 
простора, Наткривени јавни градски простори, Култура боје у граду 
Др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор 
Васиљевић Томић, Д. Наткривени градски простори 
Београд: Задужбина Андрејевић, 2003. 
Васиљевић Томић, Д. КУЛТУРА БОЈЕ У ГРАДУ:идентитет и трансформација 
Архитектонски Факултет, Београд, 2007.  
 
02. Напуштени јавни простори града и модели њихове трансформације 
др Ана Никезић, доцент__ 
 

03  01.Историјски развој Косанчићевог Венца 
02.Историјски развој Калемегдана 
др Гордана Милошевић, доцент 
 

04  Kонкурсно решење Бетон хале - првонаграђени рад 
Бранислав Реџић, диа 
 

05  Уметничка инсталација као средство комуникације 
између града и човека 
др Ана Никезић, доцент 
 
 

06  Читање простора - Jапан 
мр Бранко Павић, редовни професор 
 

07   Вода и пејзажна архитектура 
мр Драгана Ћоровић, асистент 
( др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор) 
Ћоровић, Д. Вртни град у Београду. Београд: 
Задужбина Андрејевић, 2009. 
 

08 1. Колоквијум: Одабир теме - 1.задатак 
 ( др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор,др Ана Никезић, доцент) 
 

09  01.Метро-студија Београд 
професор Спасоје Крунић 
 
02.Дистрибутивне зоне града- саобраћајна чворишта 
др. Ксенија Стевановић  
 

10  WotherFRONT-  Париз- Лион 
Јелена Стаменковић, архитект, Париз 
 

11  01. Мастер клас - Савамала 
мр Милан Вујовић, в.професор 
 
02 . Продуктивни урбани пејзаж  
Наташа Јанковић 
( др Ана Никезић, доцент) 
03. Приступачност  јавног простора 
Драгана Ћирић 
( др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор) 



 

Dostupnost za sve-prostor bez prepreka  
 Dragana Vasiljević Tomić,Tatjana Karabegović, Marijela Cvetić , 
University of Belgrade –  Faculty of Architecture,British Council, (Београд),  2010. 
 

12 2. Колоквијум: Одабране теме у оквиру тематске јединице 
Студентска презентација 
  
 

13  Редефинисање модела и типова јавних простора и 
унапређење њихове обнове и коришћења у простор 
ном и урбанистичкомком планирању и пројектовању, 
Јавни простори Хелсинкија 
Братислав Тошковић, архитект, Хелсинки 
 

14  корекције прва два задатка и поставка концепта - 3.задатака 
( др Драгана Васиљевић Томић, ванредни професор, др Ана Никезић, доцент) 

 

Обавезна литература:  
Приложена  уз тематске јединице 
Препоручена литература: 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
1. изабрати конкретан просторни феномен у оквиру понуђеног полигона (Карађорђева улица са околином) 
 
2. представити га са аспекта  
инфраструктуре / физиономија, елементи, карактеристике 
структура / материјалност, садржај 
лендскејпа / карактер места, амбијентална својства и историјски, економски, политички, друштвени, културни 
аспект места 
 
3. предлог интервенције као израз индивидуалног става о изабраном простору 
- испит 
 

Критеријуми оцењивања: 
Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

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  
колоквијуми 20+20 усмена одбрана пројекта  
семинари 50 писмени елаборат  
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 


