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Циљ задатка је активација сегмента бивше индустријске зоне Новог Сада, у склопу 
Алмашког краја као дела града специфичног по својој историји, морфологији и  
културној разноликости. Интервенција у урбаном ткиву је иницирана програмом  
’Нови Сад, Европска престоница културе 2021’, којим се развија концепт културних 
станица у граду. Одабрана зона Алмашког краја је настала 1717. године и налази се
 у делу традиционалног градског центра, док се тежиште интервенције налази уз  
Косовску улицу. У склопу задатка потребно је осмислити нову или унапредити  
постојећу функцију објекта кожаре који би, заједно са тек активираном културном  
станицом Свилара, функционисао као мањи културни дистрикт.  
Поред реконструкције/рециклаже објекта задатком се решава и уређење дела  
Улице Ђорђа Рајковића, са функцијом пешачке зоне. Приликом дефинисања  
програма потребно је водити рачуна да Културна станица функционише као  
културно чвориште које спаја различите традиције и промовише материјално и  
нематеријално наслеђе Алмашког краја, у сарадњи са НВО ’Алмашани’, пројектом и 
програмима Европске престонице културе НС 2021, уметничким удружењима.  
Резултати успешно финализираних мастер теза и мастер пројекта могу бити  
уграђени у документе трансформације овог дела града (у процесу израде), чиме би 
решења заживела приликом уређења јавног простора и реконструкције кожаре.  
Током израде тезе посебну пажњу треба обратити на три битне теме: однос титуле 
Европске престонице културе и друштвене, просторне и економске трансформације
 града;  утицај културне економије на комплексне специфичности локалног  
простора и заједнице; синергију локалних потреба и вредности са европским  
развојним оквирима. 

NS 2021: (ре)активација индустријске зоне Алмашког краја

др Александра Ступар, в. професор
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Интерактивна предавања, презентације; приказ релевантне литературе и теоријских  
полазишта; припрема за студијску посету терену и радионицу, истраживачки рад студента,  
писање тезе.
(1) Novi Sad 2021 (2016) European Capital of Culture Novi Sad 2021, candidate city. NS20
21 Bidbook. Novi Sad: City of Novi Sad. (2) Алмашки крај (2013) Нови Сад: Прометеј.  
(3) Stratton M. (2004) Industrial Buildings: Conservation and Regeneration, London: Taylor 
and Francis. (4) Dixon T., Raco M., Catney P., Lerner D., eds. (2007) Sustainable  
Brownfield Regeneration: Liveable Places from Problem Spaces, London: Wiley Blackwell  
(5) Mommaas H., van Boom N. (2010) Comeback Cities: Transformation Strategies for  
Former Industrial Cities, Rotterdam: Nai010 Publishers. (6) Gomes, P. & Librero Cano, A.  
(2018) Evaluating three decades of the European Capital of Culture programme:  
a difference-in-differences approach. Journal of Cultural Economics, 42, 57–73.
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др Лидија Ђокић, редовни професор, Иван Рашковић, редо
вни професор,др Татјана Јуренић, доцент, 
гостујући експерти: др Дарко Полић (NS2021; ЈП Урбанизам
 Нови Сад), Mitesh Dixit (Syracuse University)

Упознавање са темом и локалним контекстом споводи се кроз неколико корака:  
- анализа релевантне литературе (теоријска полазишта, релевантни примери),  
- сагледавање локалног контекста кроз радионицу на терену и доступне изворе,  
- приказ резултата истраживања и дефинисање основних појмова,  
- дефинисање специфичног тежишта тезе и наслова рада, структуирање рада,  
визуелизација материјала. Ова фаза се завршава формулисањем пројектног  
задатка и програма. 
 
 



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.

6

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.

7

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.

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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исходи



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
40

10практична настава

колоквијум 30

60

елаборат - писани рад

усмена одбрана

50
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