
МАСА-
У23013

садржај предмета

циљ:

тема/назив 
радионице:

наставник

назив предмета

статус

ЕСПБ

остали часови

предавања

вежбе

др. облици

сам.истр.рад

E-mail контакт

студио м03у – радионица

обавезни

1

семестар 3

година

пожељне 
квалификације за 
пријем студената

метод извођења 
наставе:

основна литература:

часови активне наставе

мастер академске студије архитектуре

координатор СЦ

бр. каб.

учесници у настави

сарадници

модул урбанизамусмерење

теоријска и 
практична 
настава:

друга

Весна Цагић Милошевић, в. проф.

Основни циљ је развијање односа студената према природном окружењу непосредним 
детаљним теренским истраживањем, као и кроз контакте и консултације са представницима 
јавног сектора, градских институција и сл. Теренска истраживања представљају надградњу 
аналитичког и креативног поступка у контексту студио пројекта: "Креирање склопова и 
амбијената у природном окружењу".

Теренско истраживање - Креирање и обликовање склопова и амбијената у природном 
окружењу

в.проф. др Бисерка Митровић

biserkamitrovic@gmail.com

Могу се пријавити за радионицу само студенти из студија М03 У 
Максималан број студената је 15.

теренско истраживање, разговор са стејкхолдерима, анализа информација.

Bailey, C.A. 2007. A guide to qualitative field research. 2nd ed. Thousand Oaks, Calif.: Pine Forge 
Press. 
Dandekar, H.C. 2003. The planner's use of information. 2nd ed. Chicago, Ill. Washington, D.C.: 
Plannerss Press ; American Planning Association. 
Тошковић, Д. 1996. Увод у просторно и урбанистичко планирање, Грађевинска књига, 
Београд.
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асистент Јелена Марић, маст.инж.арх. 
Тамара Вуковић, маст.инж.арх.

Детаљно упознавање са методологијом теренског истраживања у урбанистичком и 
просторном планирању; 
Детаљно упознавање изабраних подручја на територији Града Краљева, односно подручја 
утврђења Маглич у складу са задатком у студију:  "Креирање и обликовање склопова и 
амбијената у природном окружењу"; 
Размена идеја и информација са локалним институцијама и стручњацима у циљу 
свеобухватног сагледавања карактеристика, мана и предности предметног подручја и 
формирања основе за планирање и пројектовање; 
Испитивање односа на релацији: природни ресурси _изграђено као и на релацији: 
традиционално _савремено обликовање и креирање урбаних склопова и амбијената; 
Редефинисање вредности, циљева и развојних могућности на бази нових сазнања са терена; 
Презентација сакупљеног материјала и фото документације; 
Презентација кретивног поступка и развоја идеја као последице сазнања и доживљаја у 
непосредног контакта са природном окружењем. 
Теренско истраживање (Радионица) је планирана за новембар 2016. године. 



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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2

исходи



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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Унети критеријуме 
оцењивања. Укупан број 
поена је 100.

критеријуми оцењивања
оцењивање

100

Учешће у активностима током теренског истраживања

Израда информционе основе

Презентација  и систематизација материјала

20

70
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