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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 
угрожених и маргинализованих категорија становништва које за последицу имају акције и 
интервенције у физичком простору.

Настава представља комбинацију више облика рада: предавања, интерактивне вежбе, колаборативне 
радионице (са учешћем  актера којих се тиче) и обилазак изабраног/их подручја.

Миловановић Родић, Д., Лаловић, К. (2015). Архитекти и грађанске иницијативе за одрживи 
развој. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду (у штампи) 
Milovanovic Rodic D., Lalovic, K. & Zivkovic J. (2012). Architecture for the Other 90%: Social 
Activism, Economic Recesion Or Climate Crisis Respond. In: Book of proceedings of the 
International Conference Architecture and Ideology (915-924). Belgrade: Faculty of Architecture 
Milovanović Rodic, D., Zivkovic, J. & Lalovic, K. (2013). Changing architectural education for 
sustainable future: A contribution to the discussion. Spatium, (29): 75-80.  
Влада Републике Србије (2002). Национална стратегија за решавање питања избеглих и 
интерно расељених лица.
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Глобална избегличка криза кулминирала је ове године када је у Србију ушло око 90.000 
избеглица из Сирије, Сомалије, Авганистана, Алжира, Ирака и др. Република Србија има 
вишедеценијско искуство у суочавању са овом врстом проблема – до прошле године је била 
земља са највећим бројем избеглица и интерно расељених лица у Европи и једна од пет 
држава у свету са „дуготрајном избегличком кризом“.  Иако су у протекле две деценије 
предузете бројне акције и покренути различити пројекти за њихову бољу интеграцију и 
решавање њихових животних проблема, велики број њих и даље живи у веома тешким 
условима. Ова глобална ванредна ситуација је повод за преиспитивање уобичајених начина 
на који се држава и друштво суочавају са овим проблемом. Сматрамо да се архитекти као 
професија морају прикључити трагању за новим одговорима на дати изазов. Ове године ће 
на предмету бити истраживане потребе, могућности и моделитети деловања архитеката 
зарад побољшања услова живота избеглица, али и локалног становништва транзитних 
територија на којима се они привремено или стално насељавају. Исходи практичне наставе 
на предмету су предлози пројеката које би студенти Архитектонског факултета могли да 
предузму и реализују у сарадњи са институцијама, формалним и неформалним удружењима 
грађана, и заинтересованим појединцима. Пројекти се тичу решавања проблема, али и 
превенције и оснаживања појединаца, заједница и друштва у целини за суочавање са 
хуманитарним катастрофама. Могу бити намењени конкретној групи људи или неком 
конкретном подручју, али и општег карактера јер се односе на целу Србију.



РАзУМЕвАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и УлогЕ АРхитЕктЕ У дРУштвУ, ПоСЕБно У ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који УзиМАјУ У оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
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РАзУМЕвАњЕ МЕтодА иСтРАживАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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РАзУМЕвАњЕ конСтРУктивних СиСтЕМА, гРАђЕвинСкЕ и конСтРУктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕвАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктовАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.
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АдЕквАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и фУнкЦији оБјЕктА У ЦиљУ 
оБЕзБЕђЕњА УнУтРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзУМЕвАњЕ одноСА изМЕђУ човЕкА и оБјЕкАтА и изМЕђУ оБјЕкАтА и њиховог окРУжЕњА, и 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт и ПРоСтоРи изМЕђУ одноСЕ ПРЕМА љУдСкиМ ПотРЕБАМА и МЕРи. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АдЕквАтно знАњЕ о УРБАниСтичкоМ ПРојЕктовАњУ, ПлАниРАњУ и вЕштинАМА УкљУчЕниМ У 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.
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знАњЕ о ликовниМ УМЕтноСтиМА кАо УтиЦАјниМ зА квАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.
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СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдовољАвАјУ ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ 
зАхтЕвЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕквАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктУРЕ и СРодних УМЕтноСти, тЕхнологијА и 
дРУштвЕних нАУкА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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Унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
У структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. Укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕквАтно знАњЕ о ПРоизводњи, оРгАнизАЦији, РЕгУлАтиви и ПРоЦЕдУРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоводи У изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ У ЦЕлокУПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ вЕштинЕ кАко Би СЕ иСПУнили зАхтЕви коРиСникА У оквиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕвинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

10

50 50

40

40

10

активност у току наставе

2х колоквијум 2х 20

финални елаборат

усмена презентација

■

30.септ.2015.

7.окт.2015.

14. окт. 2015.

21. окт. 2015.

28. окт. 2015.

4. нов. 2015.

11. нов. 2015.

18. нов. 2015.

25. нов. 2015.

2. дец. 2015.

9. дец. 2015.

16. дец. 2015.

23. дец. 2015.

30. дец. 2015.

15. јан. 2015.

Уводно предавање и упознавање са задатком: архитекти и грађанске иницијативе. Додела задатака: 
идентификација примера добре праксе архитеката за/са формалним/неформалним групама грађана.

Тематско предавање: Избеглице у Србији 2015: појавни облици, генеза, узроци и последицe. Додела 
задатака: примери добре праксе деловања архитеката за/са избеглицама.

Презентација резултата појединачних и групних студентских истраживања.
Додела задатака за самостални истраживачки рад: идентификација теме / подручја / циљних група. 

Тематско предавање: Избеглице у Србији 2015: трагање за решењима.  Преглед идеја / иницијатива у 
групи. Формирање радних група за артикулацију иницијатива.

Тематско предавање: Структура и садржај пројектне апликације.Додела задатака за рад: анализа 
проблема / потреба и идеја за њихово решавање / превенцију. 

1. Колоквијум: Идеја, циљ и сврха пројекта, Опис и анализа проблема за који пројекат даје решење, 
Идентификација циљних група којих се реализација / ефекти тичу. Елаборат А4 и презентација.

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

Представљање и дискусија начина финансирања пројеката. Тематско предавање: Реализација 
пројеката:  редослед активности, услови и средства, носиоци активности, очекивани ефекти и праћење.

Представљање и дискусија предлога пројеката. Тематско предавање: Пројектни партнери: мотиви, 
циљеви, компетенције, улоге и одговорности. Идентификација потенцијалних партнера.

Представљање и дискусија предлога пројеката. Успостављање контакта са потенцијалним партнерима. 
Даља разрада пројекта.

Представљање и дискусија предлога пројеката. Успостављање контакта са потенцијалним партнерима. 
Даља разрада пројекта.

2. колоквијум: идеја пројекта: шта је идеја пројекта, како се пројекат реализује, ко су партнери и како се
пројекат финансира.  Елаборат А4 и презентација.

Дискусија резултата колоквијума.
Даља разрада пројекта. 

Представљање и дискусија предлога пројеката.
Упутство за финализацију елабората. 

Представљање и дискусија предлога пројеката.
Упутство за финализацију елабората. 




