
МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
3. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
 
 
Изборни предмет 3 је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
План рада 
Назив предмета  
 
Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи развој 
СТУДЕНТИ АРХИТЕКТУРЕ ЗА НАСТРАДАЛЕ У ПОПЛАВАМА  
 
Година студија:  
1. семестар Mастер академских студија, 2014/15 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2014/15 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2014/15 
Термини одржавања колоквијума: 
1. колоквијум: 5. недеља 
2. колоквијум: 12. недеља 
 
 
Наставник: 
Доц. др Данијела Миловановић Родић 
Доц. др Ксенија Лаловић 

Сарадници у настави:   
/ 

Број кабинета:  
Доц. др Данијела Миловановић Родић: 245 
Доц. др Ксенија Лаловић: 011 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  
Доц. др Данијела Миловановић Родић: биће накнадно дефинисано 

Доц. др Ксенија Лаловић: биће накнадно дефинисано 

                                                                                Телефон:                                  E-mail:  
Доц. др Данијела Миловановић Родић           32 18 745                                   danmilrod@gmail.com 
Доц. др Ксенија Лаловић                                   33 45 536                                   ksenija.lalovic@gmail.com 

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

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просек оцена досадашњег студирања. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
У складу са разумевањем да је одржива решења могуће креирати само кроз интердисциплинарни и 
колаборативни рад и међусобно учење свих укључених, предмет је конципиран тако да се студентима архитектуре 
омогући контакт, размена знања и сарадња на изради предлога пројекта са конкретним грађанским 
иницијативама. 
 
Основни циљеви предмета су:  
 

 



(а) разумевање феномена грађанских иницијатива и стицања знања о њиховом потенцијалу за остваривање 
одрживих решења различитих развојних проблема,  
(б) разумевање повезаности професије архитеката/урбаниста и грађанских иницијатива,  
(в) упознавање са модалитетима професионалног деловања за угрожене и маргинализоване (по различитим 
основама) категорије становништва,  
(г) сарадња са конкретним грађанским иницијативама за побољшање квалитета живота локалних заједница, које 
за последицу имају акције и интервенције у физичком простору.  
 
Исходи овогодишње наставе на предмету су предлози пројеката за настрадале у поплавама које би студенти 
Архитектонског факултета могли да предузму и реализују у сарадњи са формалним и неформалним удружењима 
грађана, заинтересованим појединцима и институцијама. Пројекти се тичу решавања проблема узрокованих 
поплавама / задовољавања потреба поплавама угроженог становништва, али и мера / решења које се тичу 
превенције и оснаживања појединаца, заједница и друштва у целини за суочавање са хуманитарним 
катастрофама. 
 
За успешну формулацију пројекта потребно је, поред потреба / проблема и идеја за њихово задовољавање / 
решавање / превенцију, познавање и начина за њихово превођење у конкурсне апликације националним и 
међународним институцијама и фондовима намењеним помоћи угроженим подручјима. 
 
 
Садржај наставе: 

 
Пројекти се могу тицати краткорочних или дугорочних циљева, могу бити велики и мали (по величини подручја, 
броју људи који су укључени или на које се утиче, количини новца потребних за реализацију, потребном времену 
за разраду пројекта или за његову реализацију, исл), бити једнократни или предвиђени за понављање/трајање у 
дужем периоду, такви да имају за последицу различите ефекте и типове продуката, намењени конкретној групи 
људи или неком конкретном подручју, али и општег карактера јер се односе на целу Србију (начин решавања 
неког проблема, организације, начина управљања, праћења исл.), итд.  
 
Предлози пројеката ће садржати одговоре на следећа питања: 
 
• Шта је идеја пројекта: циљ и сврха пројекта, опис и анализа проблема за који пројекат даје решење, 

идентификација циљних група којих се реализација/ефекти тичу, 
• Како се пројекат реализује: логика – редослед активности, услови и средства за реализацију, носиоци 

активности, начин на који се мери и прати реализација пројекта, али и његови ефекти, 
• Ко подноси пријаву и ко су пратнери: њихови мотиви, циљеви, компетенције, улоге и одговорности у пројекту, 
• Како се пројекат финансира – очекивани трошкови, њихова структура и вредност. 
 
За формулацију пројеката, студентима су поред идеја и знања о могућим начинима решавања проблема, 
неопходне информације и знања за формулисање апликација којима се може конкурисати на конкурсима за 
доделу средстава. Идеја је да студенти / потенцијални будући подносиоци пријава боље разумеју процес и начин 
формулисања пројеката, односно критеријуме које предлози пројеката поднесених за финансирање морају да 
задовоље.  
 
 
Метод извођења наставе:  

Настава се одвија кроз комбинацију више облика рада: предавања еx-катедра, интерактивне вежбе, 
колаборативне радионице (са учешћем заинтересованих актера којих се тиче - представника грађанских 
иницијатива) и обилазак изабраног/их подручја ради упознавања са ситуацијом на терену / формалним и 
неформалним групама грађана и представницима релевантних институција. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Термински план извођења наставе  
Нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           
01 Архитекти и 

грађанске 
иницијативе 

Уводно предавање и упознавање са задатком  
Додела задатака за самостални истраживачки рад: примери сарадње архитеката и 
грађанских иницијатива. 

02 Поплаве у Србији 
2014: узроци и 
последицe. 
 

Тематско гостујуће предавање: успознавање са узроцима и последицама. 
Додела задатака за самостални истраживачки рад: упознавање са узроцима и 
последицама.  

03 Презентација резултата појединачних и групних студентских истраживања.  
Тематско предавање: примери добре праксе. 
Додела задатака за самостални истраживачки рад: идентификација теме / подручја 
/ циљних група. 

04 Поплаве у Србији 
2014: трагање за 
решењима. 

Тематско предавање: Структура и сдржај пројектне апликације. 
Преглед идеја / иницијатива у групи. 
Формирање радних група за даљу артикулацију иницијатива. 
Додела задатака за рад: анализа проблема / потреба и идеја за њихово решавање / 
превенцију. 

05 1. Колоквијум: ЕЛАБОРАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА:  
• Идеја, циљ и сврха пројекта,  
• Опис и анализа проблема за који пројекат даје решење,  
• Идентификација циљних група којих се реализација / ефекти тичу. 

06 Поплаве у Србији 
2014: трагање за 
решењима. 

Дискусија резултата колоквијума. 
Тематско предавање: Извори финансирања. 
Додела задатака за рад: Анализа потенцијалних домаћих и иностраних извора 
финансирања и избор одговарајућих за предложене пројекте.  

07 Представљање и дискусија начина финансирања пројеката. 
Тематско предавање: Формулисање пројеката - концепт реализације, редослед 
активности, услови и средства за реализацију, носиоци активности, начин на који се 
мери и прати реализација пројекта и његови ефекти 
Додела задатака за рад: разрада пројекта. 

08 Представљање и дискусија предлога пројеката. 
Тематско предавање: Пројектни партнери: мотиви, циљеви, компетенције, улоге и 
одговорности у пројекту. 
Додела задатака за рад: даља разрада пројекта – идентификација и успостављање 
контакта са потенцијалним партнерима - представницима локалних заједница/ 
локалним самоуправама/приватним фирмама. 

09 Представљање и дискусија предлога пројеката. 
Додела задатака за рад: даља разрада пројекта. 10 

11 
12 2. Колоквијум: ЕЛАБОРАТ И ПРЕЗЕНТАЦИЈА:  

• Шта је идеја пројекта: циљ и сврха пројекта, опис и анализа проблема за који 
пројекат даје решење, идентификација циљних група којих се 
реализација/ефекти тичу, 

• Како се пројекат реализује: логика – редослед активности, услови и средства за 
реализацију, носиоци активности, начин на који се мери и прати реализација 
пројекта, али и његови ефекти, 

• Ко подноси пријаву и ко су пратнери: њихови мотиви, циљеви, компетенције, 
улоге и одговорности у пројекту, 

• Како се пројекат финансира – очекивани трошкови, њихова структура и 
вредност. 

13 Поплаве у Србији 
2014: студенти 
архитектуре за 
настрадале у 
поплавама 

Дискусија резултата колоквијума. 
Додела задатака за рад: даља разрада пројекта. 

14 Представљање и дискусија предлога пројеката. 
Додела задатака за рад: упутство за финализацију елабората. 

 

Обавезна литература:  
 
Milovanovic Rodic D., Lalovic, K. & Zivkovic J. (2012). Architecture for the Other 90%: Social Activism, Economic 
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(pp. 915-924). Belgrade: Faculty of Architecture University of Belgrade.  ISBN 978-86-7924-083-5(FA) 
Milovanović Rodic, D., Zivkovic, J. & Lalovic, K. (2013). Changing architectural education for reaching sustainable future: 

 



A contribution to the discussion. Spatium, (29): 75-80.  
Фишер, Ф. (2004): Изградња мостова између грађана и локалних власти у циљу ефикаснијег заједничког рада кроз 
партиципативно планирање, Ниш: Ресурс центар – избор поглавља. 
Остала литература према тематским јединицама које се обрађују на предмету биће обезбеђена од стране 
наставника у току рада. 
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Препоручени извори: 
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MASS design group web site. http://www.massdesigngroup.org  
Earthship Biotecture web site. http://earthship.com 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се полаже предајом и одбраном елабората чији је садржај усаглашен са структуром наставних јединица. 
Детаљан обим и структура елабората биће дат у току  наставе.    
Критеријуми оцењивања: 

Рад  студената ће бити вреднован на основу активног учешћа у настави и на основу резултата рада у току 
семестра - кроз два колоквијума. Колоквијуми се полажу писмено - предајом радних верзија елабората и усменом 
одбраном. Финални елаборат се предаје по завршетку активне наставе и оцењиваће се на основу доследно 
спроведене задате методологије истраживања и квантитета и квалитета остварених резултата. 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе учествују са 50 поена, а испитне оцене са 40 
поена за елаборат и 10 поена за његову одбрану и презентацију.   
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 писмени испит/ пројекат 40 
практична настава  усмени испт 10 
колоквијум-и 2х20  
семинар-и  
Општи критеријуми: 
 
ОК4. Адекватно знање о урбаном дизајну (урбанистичком пројектовању), планирању и вештинама 
укљученим у плански процес. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК4.1. Теоријама урбанистичког пројектовања и планирања заједница; 
- ОК4.2. Утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено 

изграђену средину; 
- ОК4.3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући и социјалне, 

економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја. 
 
 

 

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1357195512935162&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Pusic,%20Ljubinko%22


Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 

 


