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садржај предмета 
циљ:  Истраживачко – пројектним радом у студију примењеном на репрограмирање и 

преобликовање  простора студенти стичу нова знања заснована на савременим 

парадигмама урбаног дизајна који подразумевају учешће актера и заинтересованих 

страна у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у плуралистичком 

друштву. 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Проблемски оквир:  

У последњих четврт века велики број светских градова користи културне иновације, спортске 

догађаје и физичко унапређење приликом урбане регенерације у промоцији града као 

квалитетног места за живот становника и за привлачење посетилаца, инвестиција и 

интернационалних компанија. Конкуренција између градова и предузетне стратегије 

регенерације отварају урбани простор новим обрасцима развоја кроз серијску 

репродукцију, типичну за капитализам: културних и забавних центара, трговинских центара и 

научних и спортско-рекреативних паркова за стварање добре локалне пословне климе, 

чиме фокус постаје економски развој, а као ефекти се јављају  већа социјална 

поларизација и џентрификација. Велики број иновација и инвестиција за креирање 

атрактивних локација као културних и потрошачких места се имитира у великом броју 

градова. Такав приступ регенерацији носи са собом две потенцијалне опасности по 

локалну културу: прихватање глобалне комерцијализације у којој се губи локална култура; 

односно, са друге стране, претерано наглашaвање јединствености и специфичности 

културе места којом не може да се комуницира са савременим светом. 

Истраживачки тематски оквир: 

У овако дефинисаном проблемском оквиру рад на пројекту усмерен је на истраживање 

регенерације урбане средине у вези са културним обрасцем, традицијом, карактером 

места и архитектонским наслеђем. Паралелно се истражују критични друштвено-

економски изазови са којима се суочава савремено друштво и њихов утицај на урбану 

регенерацију: 1) Могућности стварања здравих места која могу да приме демографске 

промене и миграције становништва; 2) Ублажавања и адаптације на климатске промене; 3) 

Прилагођавања просторног развоја економским, технолошким и индустријским 

трансформацијама; и 4) Обезбеђивање социјалне правде и укључености становништва. 

Истраживачко питање: 

Основно истраживачко питање стоји на линији заузимања вредносних ставова о томе на 

који начин карактеристике одређеног места приликом урбане регенерације, са свим 

својим специфичностима и културним праксама, препознати и артикулисати деловањем 

урбанизма и архитектуре по савременим мерилима и вредностима: аутентичности и 
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јединствености, оригиналности и специфичности? На који начин приликом урбане 

регенерације аутентичност урбаног места супротставити глобалним трендовима великих 

стратешких пројеката и идентичних културних, забавних, спортских и трговинских центара 

којима се губи локални и национални идентитет? 

Пројектни задатак: Интегрални урбани пројекат амбијенталне целине Старо језеро 

(Штеванчева бара) и Спортски центар ''Језеро'' за урбану регенерацију Кикинде 

Са циљем истраживања могућности унапређења постојеће урбане структуре Кикинде, на 

основу анализе и разумевања контекста потребно је идентификовати и дефинисати 

Интегрални урбани пројекат у оквиру задатог просторног полигона: амбијентална целина 

Старо језеро (Штеванчева бара) и Спортски центар ''Језеро'' у непосредној близини 

градског центра Кикинде. Идентификација урбаног пројекта подразумева ближе 

дефинисање уже просторне под-целине у проблемском/тематском и локационом 

смислу. Рад на пројекту урбане регенерације Кикинде усмерен је ка утврђивању предлога 

будућег коришћења, уређења и организације простора. 

Које нове намене и физичке структуре планирати и градити у парковско-рекреативно-

спортској амбијенталној целини и којим факторима се опредељују принципи уређивања и 

грађења ових простора? Како културно-историјско наслеђе, природно-морфолошке 

карактеристике и просторно функционална структура централног градског језгра Кикинде 

опредељују повезивање центра града са амбијенталном целином? Какву форму, карактер 

и интензитет веза успоставити са различитим деловима града? Како трендови, а како визије 

које рефлектују одређени систем вредности обликују нову / стару функцију амбијенталне 

целине? Како балансирати између економских, друштвених и еколошких захтева урбаног 

развоја на осетљивом контакту природе и града .... питања су која је потребно истражити у 

пројекту. 

метод извођења 

наставе: 

 Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су 

интерактивна тематска предавања, анализе случајева, дискусије везане за тему пројекта, 

индивидуални и групни студентски истраживачки рад, као и кроз три радионице – 

колоквијума у форми презентације студентских радова током семестра, као и на јавној 

усменој одбрани пројекта у првом испитном року након одржане наставе у семестру. 

основна 

литература: 

  Elin, N. (2006) Integral Urbanism. NY: Routledge. 

 Fainstein, S. (2010) The Just City. New York: Cornell University Press. 

 Ђукановић, З. и Живковић, Ј. (2008) Јавна уметност и креирање места: студија случаја – Београд. 

Београд, Градска општина Стари Град: Архитектонски факултет. 
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Србиjе. Београд: Архитектонски факултет. 

 Лазаревић Бајец Н. Маруна М.(2009.) Стратешки урбани дизајн и културна разноликост. Београд: 

Архитектонски факултет. 
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Institute, Rotterdam и Fakultät für Architektur der RWTH Aachen. 
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York: Spon Press. 

 Ваништа Лазаревић, E. (1999) Урбана реконструкција. Београд: Задужбина Андрејевић. 

исходи 

предмета: 

  Разумевање кључних савремених дициплинарних питања везаних за проблематику интегралном 

приступу урбаном дизајну у циљу одрживости решења и заштите животне средине; 

 Познавање и применa основних метода у интегралном приступу у процесу анализе и конципирања 

решења у урбаном дизајну; 

 Практична знања о принципима интегралних креативних решења за комплексне урбане ситуације; 

 Начини укључивања партнера, креирања организационих аранжмана, начина финансирања и 

механизама за имплементацију у процес урбаног дизајна; 

 Начини вредновања интегралних решења, праћења процеса и квалитета циљева и индикатора 

усмерених ка перформансама и реализацији решења 

оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

колоквијум 1  15  елаборат  30 

колоквијум 2  15  усмена одбрана  10 

колоквијум 3  20     

активност током семестра  10     

Критеријуми 

оцењивања: 

 Редовно и активно похађање наставе; самосталност и креативност у раду; квалитет истраживања и 

формулације концепта на свим нивоима практичног рада; квалитет разраде решења и вербалне, и 

графичке презентације пројекта.  

Студент који не присуствује на више од 30% наставе на предмету, у текућој школској години, губи 

право на полагање испита.* 

* Одлука Наставно-научног већа Универзитета у Београду Архитектонски факултет, број: 02-1000/1 од 11.07.2014. г. 

на основу члана 21. а у вези са чланом 76. став 1. тачка 1. Статута Архитектонског факултета у Београду 



 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1    Упознавање са задатком, локацијом, начином рада на предмету 

2    1.1. Читање и разумевање територије (Р 1:20.000 до 1:2.500) – АНАЛИЗЕ докумената, 

формалних и неформалних урбанистичких и просторних планова, политика, 

стратегија, иницијатива приватног и јавног сектора, конкурса за предметну територију 

3    1.2. Читање и разумевање територије (Р 1:20.000 до 1:2.500) – АНАЛИЗЕ различитих 

аспеката: физичка структура; функционална структура; економски и социолошки 

аспект и начин коришћења простора; колски и пешачаки саобраћај и доступност 

простора, визуелни идентитет, бренд… 

4    1.3. Читање и разумевање територије (Р 1:20.000 до 1:2.500) – АНАЛИЗЕ релација 

између простора и актера, дефинисање основних потенцијала, проблема, 

ограничења и могућности развоја предметне територије 

5    КОЛОКВИЈУМ 1. – Читање и разумевање територије (Р 1:20.000 до 1:2.500):  

 резултати анализе докумената,  

 компаративне анализе (мапе, дијаграми, табеле...),  

 резултати анкета, интервјуа…,  

 колажи визуелног идентитета,  

 приказ бренда простора,  

 динамичке мапе (ГИС) потенцијала и проблема простора. 

Приказ свих корака од 1.1. до 1.3. 

Облик рада: групно 

Формат и број плаката: минимум 2 плаката 100 / 50 цм вертикално 

6    2.1. Стратегијa: креирање визије и концепта развоја територије (1:2.500 до 1:1000) – 

ВИЗИОНИРАЊЕ – креирање визије и развојних циљева 

7    2.2. Стратегијa: креирање визије и концепта развоја територије (1:2.500 до 1:1000) – 

КРЕИРАЊЕ програмско – просторних СЦЕНАРИЈА развоја 

8    2.3. Стратегијa: креирање визије и концепта развоја територије (1:2.500 до 1:1000) – 

ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЈА циљева и ВРЕДНОВАЊЕ сценарија, одабир сценарија и 

простора за просторно-програмску разраду, 

9    КОЛОКВИЈУМ 2. – Стратегијa: креирање визије и концепта развоја територије (1:2.500 

до 1:1000) 

 филм/колаж, слика/цртеж и текст заједничке визије различитих актера + 

циљева, 

 макете, дијаграми, филм, анимације, симулације, динамичке мапе (ГИС)…, 

 дистрибуција циљева у простору и времену са матрицом одговорности, 

 матрица остварљивости циљева. 

Приказ свих корака од 2.1. до 2.3. 

Облик рада: групно 

Формат и број плаката: минимум 2 плаката 100 / 50 цм вертикално 

10    3.1. Формирање просторно-програмског интегралног урбаног пројекта (1:1.1000 до 

1:500) – детаљна РАЗРАДА ПРОСТОРНО-ПРОГРАМСКИХ ЕЛЕМЕНАТА на одабраном 

ужем простору: 

 просторни ниво: дефинисање концепта просторне организације и кретања у 

релацији са структуром непосредног окружења, поставком просторно-

организационог, обликовног, композиционог концепта,... 

11    3.2. Формирање просторно-програмског интегралног урбаног пројекта (1:1.1000 до 

1:500) – детаљна РАЗРАДА ПРОСТОРНО-ПРОГРАМСКИХ ЕЛЕМЕНАТА на одабраном 

ужем простору: 

 програмски ниво: дефинисање структуре садржаја и активности, предлог могућих 

капацитета за планиране садржаје, успостављање веза са окружењем,... 

12    3.3. Формирање просторно-програмског интегралног урбаног пројекта (1:1.1000 до 

1:500) – РЕГУЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ: 

 композиционо обликовањe отворених јавних и приватних простора и објеката и 

отворених и затворених приватних простора и објеката 

13    3.4. Формирање просторно-програмског интегралног урбаног пројекта (1:1.1000 до 

1:500) – РЕГУЛАЦИОНО РЕШЕЊЕ: 

 урбанистичко композиционо и партерно решење са дефинисаним опсегом 

остварених капацитета изградње, основним регулационим и нивелационим 

елементима, правила парцелације и правила коришћења и уређења јавних 

простора; основна материјализацијa простора 



 

14    КОЛОКВИЈУМ 3. – Формирање просторно-програмског интегралног урбаног пројекта 

(1:1.1000 до 1:500) 

 програм (структура садржаја, капацитети, комуникације, време и начин 

коришћења, активности...); 

 план хоризонталне и вертикалне регулације; 

 правилник регулације; 

 композициони план; 

 партерно решење; 

 пресеци и изгледи; 

 тродимензионални приказ.  

Приказ свих корака од 3.1. до 3.4. 

Облик рада: групно 3.1. и 3.2., индивидуално 3.3. и 3.4. 

Формат и број плаката: минимум 2 плаката 100 / 50 цм вертикално 

15    Завршни рад на пројекту и припрема за испит - елаборат 

  




