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Циљ семинара је упознавање студената са еколошким захтевима и принципима урбаног 
развоја као и мерама за њихову реализацију  у урбаном дизајну. Разматрају се питања и теме 
које воде дизајнерски процес усмерен на одрживи и климатским променама прилагођен 
развој. Тежи се повезивању природе и културе и подстиче креативност у трагању за 
дизајнерским одговорима који изражавају специфичност одређеног места.

Еколошки урбани дизајн

др Живковић Јелена, ванредни професор

Настава се реализује кроз интерактивна предавања, анализе случајева, истраживачки рад

1. Van Der Ryn S., Cowan S., (1996) Ecological Design, Island Press, Washington DC    
2. Hough M. (1995) Cities and Natural Processes, London, Routledge    
3. Shirley P.,Moughtin  J. C. (2005)  Urban Design: Green Dimensions, London:Routledge    
4. Thomas R., Fordham M. (ed.)(2005) Sustainable Urban Design : An Environmental Approach,  
London, New York: Spon Press    
5. Birkeland J. (2002)Design For Sustainability: A Sourcebook Of Integrated Eco-Logical Solutions, 
London, Sterling: Earthscan      
6. Waldheim Ch. (ed.) (2006) The Landscape Urbanism Reader, NY: Princeton Architectural Press

242

др Васиљевић Н., др Ненковић-Ризнић М.,др Ћуковић Н.,др 
Милојевић М. др Никезић А.,др Радосављевић У.

биће накнадно одређен

Семинар је организован кроз интерактивна предавања која разматрају контекст, основе и 
посебне теме еколошког урбаног дизајна. Настава на предмету обухвата разматрање 
следећих питања: Развој еколошког приступа у теорији и пракси изграђивања и уређивања 
градова; Еколошки захтеви урбаног развоја и њихова просторна релевантност; Принципи 
еколошког дизајна и концепти еко-градова;  Карактеристике савременог еколошког 
приступа усмеравању урбаног развоја: од „екологије у градовима“ до „екологије градова“; 
Еколошки квалитети градског простора у контексту плурализма интереса, употребе и 
значења урбаног простора. Климатске промене и еколошки урбани дизајн. Однос еколошког 
урбаног дизајна, интегралног и одрживог развоја. Посебне теме еколошког урбаног дизајна: 
предео и природа, мобилност, енергија, отпад, архитектура, заједница/коегзистенција, 
актери ... 
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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.

9

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.

4

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.

3

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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Архитектура - доц.др Ана Никезић
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