
МОДУЛ М6.1 – Студио – Усмерење У 

16 ЕСПБ (14 ЕСПБ + интегрисани семинар 2 ЕСПБ) 
3. семестар дипломских академских студија, 2012/13 
 

Садржај пројектног задатка 

У студију ће се радити пројекат обнове зелено - плаве мреже подручја природне целине у приобаљу Дунава и 
Тамиша. Зелено - плаву мрежу чине рекe Дунав и Тамиш, мрежа канала, остале водене површине 
(резервоари и језера) и зелени простори у њиховом окружењу. Ово подручје је део шире територије Београда 
и представља значајан ресурс за његов даљи развој. Зелено - плаве мреже градови препознају као 
противтежу интензивној изградњи, често и као део свог идентитета, а најчешће као неисцрпан извор 
могућности за креирање одрживих решења и хуманих простора. Зелене и плаве компоненте мреже су у 
просторном, функционалном, амбијенталном и естетском смислу међусобно повезане, тако да је и њихов 
развој међусобно условљен. Рад у студију окупља групу студената заинтересованих за уређење, заштиту и 
коришћење оваквих просторних целина. Пројекат обједињава аналитички рад и креативну синтезу која 
резултује у решењима за обнову зелено - плаве мреже и предлозима за заштиту биодиверзитета, 
унапређење вредности природе и предела и побољшање квалитета живота становника. Студенти ће 
овладати одговарајућим методама и техникама анализе, вредновањa и синтезе које се примењују код 
оваквих пројеката као и питањима просторне димензије и просторног приказивања решења. Акценат ће бити 
на интегралном приступу, одрживости као и другим савременим приступима одговарајућим за овакве 
пројекте.  

Термински план наставе 

Студио се одржава два пута недељно, понедељком и четвртком од 16 до 22 сата. Настава  траје 14 радних 
недеља у школи и 4 радне недеље код куће укључујући консултације са наставником и сарадником. За студио 
и семинаре предвиђена су 32 радна сата недељно (16 сати рада у 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 не мора бити повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља 
предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. 
радне недеље у термину према договору са наставником. 

Студијска правила 

Студио води наставник са сарадником (сарадницима). За специфичне теме ће бити позвани гости предавачи. 
Наставним планом се организују 3 обавезна семинара који ће пружити одговарајућу подршку за рад на 
задатку. Најмање 30 поена, а највише 70 поена предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у 
школи. Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 

Правила за пријављивање студената у студио 

Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 
понедељак 31. августа 2012 године у 12 часова. Презентација студија је у среду 12. септембра 2012. године у 
16 часова. Пријављивање студената је од 12. до 14. 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. 



МОДУЛ М6 – Студио   
14 ЕСПБ 

3. семестар дипломских академских студија, 2012/13 
 
План рада 

Назив пројектног задатка: 
ОБНОВА ЗЕЛЕНО - ПЛАВЕ МРЕЖЕ ПРИРОДНЕ ЦЕЛИНЕ ДУНАВ - ТАМИШ 
 (МОДУЛ M6У – Пројекат 2 – усмерење Урбанизам) 
Година студија:  
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2012/13 
Број кредита: 
14 ЕСПБ  
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2012/13: понедељак и четвртак 16-22.00 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
25. октобар 2012. у 16 сати 
6. децембар 2012. у 16 сати 
 
Наставник: 
Проф. др Милица Бајић Брковић 

Сарадници у настави:   
Асс.мр Данијела Миловановић Родић 
Сарадник по потреби 
Број кабинета:  
Проф. др Милица Бајић Брковић: 342  
Асс. мр Данијела Миловановић Родић: 305 
Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  
Проф. др Милица Бајић Брковић: биће накнадно објављено 
Асс. мр Данијела Миловановић Родић: биће накнадно објављено 
Телефон:  
Асс.мр Данијела Миловановић Родић: 011/ 3218 768                                                                                                          
Е-маил:  
Асс.мр Данијела Миловановић Родић: danmilrod@gmail.com 
www адреса:  www.arh.bg.ac.rs                                                                                                         
 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Према правилима АФ 
 
 
 

http://www.arh.bg.ac.rs/


Циљеви и приступ настави 

Циљеви наставе у студију - Модел 2: 

• Овладавање специфичним знањима одрживог просторног развоја са посебним акцентом на природно 
окружење и везу град - окружење;  

• Препознавање сложености природног контекста и њиховог значаја за развој мањих просторних целина; 
• Развијање критичког и креативног приступа у циљу савладавања практичног рада у области урбанистичког и 

просторног планирања; 
• Овладавање знањима и техникама израде пројеката обнове. 

Очекивана знања и вештине које стичу студенти: 

• Разумевање улоге пројеката обнове за просторни развој; 
• Савладавање методологије израде пројеката обнове; 
• Разумевање и решавање интегралних и парцијалних проблема обнове окружења великих градова; 
• Апликација стечених знања на изабраном подручју кроз израду пројекта обнове и утврђивања решења за 

његов успешан развој. 
 

Пројектни задатак 

Семестрални задатак је израда пројекта обнове зелено-плаве мреже подручја природне целине у приобаљу 
Дунава и Тамиша. Процес рада се састоји из три основна сегмента/корака који су међусобно условљени и 
повезани: 
 Разумевање територије: кључне теме, актери, подручја, проблеми и развојне могућности; 
 Формулисање визија, циљева, и могућих решења за обнову; 
 Утврђивање конкретних решења, њихова провера и начини реализације.  
 

Метод извођења наставе 

Настава се одвија кроз комбинацију следећих облика рада: 
 Излагања наставника и гостујућих предавача у студију; 
 Теренска и друга истраживања; 
 Практичан рад у студију; 
 Примена посебних знања стечених на семинарима; 
 Посете одговарајућим институцијама и упознавање са њиховим уделом у дефинисању развојне стратегије; 
 Рад у студију који укључује и презентације, дебате и разговоре; 
 Два обавезна колоквијума; 
 Одбрана семестралног рада. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Термински план извођења наставе 

          Студио/ Модел 2 

нед Тематске јединице Рад на задатку Резултати 

01 Приступи обнови оваквих 
просторних целина 

Упознавање са: 
- приступима обнове оваквих просторних целина, 
- развојним документима од значаја за рад на 
пројекту, 
- примерима добре праксе, 
- предметним подручјем. 

Студенти упознати са задатком и 
предметним подручјем.  
Студенти разумеју разлоге за 
формулисање обнове предметног 
подручја. 

02 Разумевање територије  Анализа докумената од значаја за развој 
подручја:  
- стратегије, планови, пројекти; 
- декларације, повеље и агенде; 
- закони и подзаконска акта. 

Студенти разумеју условљеност 
планског развоја: регулативом, 
постојећим планским документима 
различитих сектора и планских 
нивоа, али и међународним 
развојним документима. 

03 Разумевање територије  Истраживачки рад - упознавање са предметним 
подручјем, прикупљање и анализа података о 
преметном подручју. Обилазак терена. 

Препознате карактеристике подручја: 
појаве, процеси, кључне теме, 
актери.  

04 Разумевање територије  Истраживачки рад - упознавање са предметним 
подручјем, прикупљање и анализа података о 
преметном подручју. Контакти са институцијама. 

Детаљно познавање кључних појава, 
процеса, тема, актера, исл. на 
подручју.  

05 Разумевање територије  Истраживачки рад - анализа и оцена  проблема, 
предности могућности и ограничења развоја 
подручја - SWOT анализе. 

Текстуални, табеларни и графички 
приказ прикупљених и селектованих 
информација о простору и оцена 
стања, процена развојних могућности 
и ограничења подручја. 

06 Разумевање територије  Формулисање визија - генерисање идеја о 
пожељном развоју предметног подручја.  

Формулисана визија развоја 
предметног подручја. 

Колоквијум 1. Презентација: SWOT + визија развоја  Презентација истраживања у овој 
пресечној тачки (радни резулатати): 
усмена презенатација свих студената 
+ ппт + текстуално образложење 

07 Формулисање решења 
 
 

Успостављање релације између визије и анализе 
стања, процене развојних могућности и 
ограничења подручја - дефинисање циљева.   

Дискусија и дефинисање циљева. 
Текстуални прилог. Картирање 
циљева. Временско дефинисање 
циљева. Приоритети. 

08 Формулисање решења 
 

Дефинисање варијанти развојних концепата 
(ослањањем на различите приоритетне циљеве, 
проблеме или развојне могућности), вредновање 
и одабир развојног концепта. 

Дискутоване и дефинисане 
различите развојне концепије и 
сценарији за њихово остваривање.  
Дискутовани и одабрани критеријуми 
за вредновање и одабир. Текстуални, 
графички и табеларни прилог. 

09 Формулисање решења 
 

Провера усклађености са дефинисаним 
циљевима, визијом и резултатима - SWOT 
анализе. Рад на тематским пројектима 

Одабрана развојна концепција даље 
разарађивана кроз тематске 
пројекте. Текстуални, графички и 
табеларни прилог. 

10 Формулисање решења 
 

Формулисање предлога обнове - просторно 
решење. 

Просторна разрада и интерпретација 
решења. 

11. Формулисање решења 
 
 

Формулисање предлога обнове - просторно 
решење. 

Просторна разрада и интерпретација 
решења. 

12. Формулисање 
инструмената за 
реализацију решења  

Разрада начина - мера и инструмената за 
реализацију решења: тематски и развојни 
пројекти по подручјима  и тематским целинама.  

Рад на изабраном пакету мера. 
Картографски, табеларни и 
текстуални приказ. 

Колоквијум2. Презентација: решење + инструменти за 
реализацију 

Презентација у овој пресечној тачки 
(радни резулатати): усмена 
презенатација свих студената + ппт + 
текстуално образложење 

13. Формулисање 
инструмената за 
реализацију решења 

Разрада начина - мера и инструмената за 
реализацију решења: тематски и развојни 
пројекти по подручјима  и тематским целинама. 
Разрада апарата за праћење реализације. 

Рад на изабраном пакету мера. 
Картографски, табеларни и 
текстуални приказ. 

14. Пројекат обнове зелено-
плаве мреже подручја 
природне целине у 
приобаљу Дунава и Тамиша 

Провера усаглашености, усклађивање  и 
корекција различитих фаза и делова стратегије, 
нарочито тематских пројеката међусобно и у 
односу на концепт и циљеве.  

Презентација истраживања (радни 
резулатати): усмена презенатација 
свих студената + ппт + елаборат. 



Обавезна литература и извори у изводима: 
1. Бајић Брковић, М. (уредник): Креативне стратегије за одржив развој градова у Србији. Архитектонски факултет, Београд 2010 

(доступно у књижари АФ и библиотеци АФ). 
2. Јанић М.: Одржив развој људских насеља земаља у транзицији, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 

1997. (доступно у библиотеци АФ). 
3. Просторни План Републике Србије 2020. Републичка агенција за просторно планирање, Министарство животне средине и 

просторног планирања. Београд, 2010  
          http://www.rapp.gov.rs/media/zakoni/Zakon_o_prostornom_planu_RS-cir.pdf  
4. Регионални просторни план Аутономне Покрајине Војводине 2009-2020. - нацрт плана, Републичка агенција за просторно 

планирање, Министарство животне средине и просторног планирања, ЈП Завод за урбанизам Војводине  
          http://www.arhiurb.vojvodina.gov.rs/index.php?stranica=kom_clanak&naredba=prikaz&id=141&br_stranice=1&sortiranje 

=&id_kategorija=10&id_menu=48 
5. Регионални план Београда. Урбанистички завод Београда, 2005.  

http://www.beograd.rs/cms/lat_sitemap.php 
6. Стратегија развоја Београда. Скупштина града Београда и Палго центар, Суботица, 2011 

http://www.palgo.org/files/knjige/strategija%20low%20srpski.pdf  
7. Генерални план Београда 2021, Урбанистички завод Београда, 2003; Измене и допуне 2005, 2007, 2009. 
          http://www.urbel.com/default.aspx?ID=uzb_Beograd2021&LN=SRL 
8. Генерални план Панчева, Дирекција за изградњу и уређење Панчева, 2012. 
          http://www.pancevo.rs/documents/sl_188.pdf   
9. Просторни план Панчева, Дирекција за изградњу и уређење Панчева, 2009 
          http://www.pancevo.rs/documents/sl_412.pdf 
10. Остала литература према тематским јединицама које се обрађују у студију биће обезбеђена од стране наставника и на 

време стављена на располагање студентима. 

Препоручена литература и извори у изводима: 
1. Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 1992.  
2. Еколошки атлас Београда, Градски завод за заштиту здравља Београд, 2002. 
3. Стратегија просторног развоја Републике Србије, 2009-2013-2020. Републичка агенција за просторно планирање, 

Министарство животне средине и просторног планирања. Београд, 2009.  
http://195.250.98.80/media/strategije/STRATEGIJA_%20PRRS.pdf 

4. Локални еколошки акциони план Панчево, Европска агенција за реконструкцију, Општина панчево, 2004. 
          http://www.pancevo.rs/sajt-root/userfiles/files/LEAP.pdf  
5. PDR BG sportski centar Kovilovo, Urbanistički zavod Beograda, 2009 
          http://gisapl.beoland.com/direkcijaSpoljni/map_full.jsf?width=1900&height=961  
6. PDR za područje rasadnika Reva 2 u Krnjači - Prva faza, Urbanistički Zavod Beograda, 2006 
          http://gisapl.beoland.com/direkcijaSpoljni/map_full.jsf?width=1900&height=961 
7. Закон о планирању и изградњи, Министраство за инфраструктуру Републике Србије, Службени гласник РС'', бр. 72/09, 81/09 

– исправка, 64/10 – УС, 24/11  
8. Остала литература према тематским јединицама које се обрађују у студију. 

Начин полагања испита: 
Испит се састоји од предаје, усмене презентације и одбране заједничког елабората (свих студената који похађају студио). 
Елаборат се састоји од графичког и текстуалог дела. 

Критеријуми оцењивања: 
1. Рад у студију током семестра:  

• Квалитет израђеног пројекта,  
• Ангажованост на часу,  
• Припрема за рад на часу,  
• Квалитет појединачног и заједничког - тимског рада,  
• Презентација и одбрана,  
• Положени колоквијуми,  
• Редовно похађање наставе.  

2. Финални пројекат:  
• Квалитет израђеног пројекта,  
• Презентација,  
• Одбрана. 
 

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 са 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем 
испита студент може стећи највише 100 поена. 

http://www.beograd.rs/cms/lat_sitemap.php


Предиспитне обавезе Поена 70  Завршни испит  Поена 30 
 

Квалитет израђеног пројекта  30  Пројекат 20 
Ангажованост на часу  10  Усмена одбрана пројекта 10 
Квалитет тимског рада 5    
Презентација и одбрана 10    
Положени колоквијуми 2X5=10    
Редовно похађање наставе 5    

Услови предаје после заказаног рока: Из Статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: Из Статута АФ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


