
 

МОДУЛ М17.2 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
6. семестар основних академских студија, 2013/14 
 
Изборни предмет је део је секундарног теоријског модула наставе на основним студијама. Циљ наставе је 
стицање првенствено теоријских знања.  
 
 
План рада 
Назив предмета:  
СТАНИЦЕ ПРИРОДНОСТИ У ГРАДУ 
Година студија:  
6. семестар основних академских студија, 2013/14. 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за летњи семестар 2013/14. 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за летњи семестар 2013/14. 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану извођења наставе 
 
 
Наставник: 

Доц. др Ана Никезић, арх. 

Сарадник у настави: 

Драган Марковић, студент докторских студија 

Број кабинета: 346а 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата) 

Телефон:                                                                                                                   Е-маил: аna.nikezic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни	  критеријуми	  за	  пријем	  студената:	  
Просек	  	  досадашњих	  студија	  
 

Циљеви	  и	  приступ	  настави:	  
Основни	  циљ	  је	  испитивање	  потенцијала	  прожимања	  природе	  и	  града	  у	  условима	  савремене	  свакодневице.	  
Оспособљавање	  студента	  за	  критичко	  промишљање	  и	  деловање	  у	  оквиру	  задате	  теме,	  те	  систематичност	  у	  анализи	  
слојевитости	  и	  вишезначности	  структуре	  природности	  посматране	  кроз	  оквир	  савременог	  друштва	  са	  једне	  и	  урбане	  
средине	  21.	  века	  са	  друге	  стране.	  У	  току	  наставе	  инсистираће	  се	  на	  интегративном	  приступу	  рада	  који	  подразумева	  
обједињавање	  знања	  из	  различитих	  дисциплина	  сродних	  архитектури,	  коришћење	  рационалних,	  интуитивних	  и	  
емотивних	  метода	  долажења	  до	  решења,	  као	  и	  ослањање	  на	  истраживачки	  рад.	  
Општи	  критеријуми:	  
ОК5.	  Разумевање	  односа	  између	  човека	  и	  објекта	  и	  између	  објеката	  и	  њиховог	  окружења,	  и	  потребе	  да	  се	  објекат	  и	  
простори	  и	  између	  односе	  према	  људским	  потребама	  и	  мери.	  
1.	  Потребама	  и	  тежњама	  корисника	  објекта;	  
2.	  Утицајима	  објеката	  на	  животну	  средину	  и	  премисама	  одрживог	  пројектовања;	  
3.	  Начину	  на	  који	  ће	  се	  објекти	  уклопити	  у	  своје	  локалне	  контексте.	  
ОК6.	  Разумевање	  архитектонске	  професије	  и	  улоге	  архитекте	  у	  друштву,	  посебно	  у	  припреми	  пројеката	  који	  узимају	  у	  
обзир	  соц.факторе.	  
3.	  Могућем	  утицају	  пројеката	  за	  изградњу	  на	  постојеће	  и	  будуће	  заједнице.	  
Садржај	  наставе:	  
У	  оквиру	  наставе	  се	  испитују	  сложеност	  односа	  природе	  и	  града,	  однос	  природе	  и	  свакодневног	  живота	  у	  граду,	  те	  однос	  
идентитета	  савременог	  становника	  града	  и	  специфични	  карактер	  затечене	  и	  наслеђене	  структуре	  града.	  
Метод	  извођења	  наставе:	  	  
Предавања	  и	  вежбе	  одвајају	  се	  симултано	  и	  интегрисано	  кроз	  интерактивну	  дискусију	  у	  којој	  се	  на	  основу	  получасовне	  
експликације	  предметне	  теме,	  изабраног	  проблема	  или	  феномена,	  о	  њима	  дискутује,	  дабатује	  и	  расправља.	  Дискусије	  су	  
груписане	  према	  јединицама	  и	  хронолошки	  се	  надовезују	  према	  унапред	  утврђеном	  распореду.	  Студенти	  до	  
концепцијских	  поставки	  долазе	  кроз	  самостални	  рад	  и	  истраживање,	  групнe	  дискусијe,	  читајући	  препоручену	  литературу	  
и	  анализирајући	  угледне	  примере,	  а	  све	  у	  циљу	  преиспитивања,	  препознавања	  и	  систематизације	  потенцијала	  урбане	  
баште	  са	  становиштва	  изабраног	  тематског	  оквира	  или	  аспекта	  сагледавања.	  Фокус	  дискусија	  је	  на	  проблемима	  
савременог	  поимања	  и	  позиционирања	  придоде	  кроз	  паралелно	  посмарање	  града	  и	  човека.	  



 

 

Термински	  план	  извођења	  наставе	  	   	  

нед	   Наслови	  јединица	   Опис	  тематских	  јединица	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   Мали	  задаци	  

01	   	  

Природа	  и	  град	  

Странице	  природности	  у	  граду	  	   	  

02	   Природни	   и	   градски	   предео	   -‐	   сложеност	   и	   слојевитост	   –	   доц.	  
мр	  Јелена	  Живковић	  

	  

03	   	   Култура	  једнакости	  –	  проф.	  др	  Драгана	  Васиљевић	   1.задатак	  

04	   	   Напуштени	  простори	  и	  град	  	   	  

05	   	   Боја	  и	  град	  –	  проф.	  Др	  Драгана	  Васиљевић	   	  

06	   	   Деца	  и	  град	  –	  проф........	   2.задатак	  

07	   2.	  Колоквијум:	   Презентација	  изабране	  теме	  и	  дискусија	   	  

08	   	  

Свакодневица	  

Свакодневни	  живот	  и	  доколица	  -‐	  парадигма	  урбаног	  стила	  

живота	  

	  

09	   Мапирање	  централне	  зоне	  Београда	   3.задатак	  

10	   	   Урбана	  башта	  као	  истраживачки	  полигон	   	  

11	   3.	  Колоквијум:	   Презентација	  концепта	  урбане	  баште	   	  

12	   	  

Гост	  предавач	  

Добра	  пракса	  	  

Концепти	  добре	  праксе	  -‐	  Urban	  Farming,	  Gerilla	  Gardening	  ...	  	   4.задатак	  

13	   Креативне	  индустрије	  –	  Миксер,	  Фестивал	  Цвећа	   	  

14	   Пројекат	  Garden	  to	  Go,	  Eco-‐week	   	  

 

Обавезна	  литература:	  	  
Бојанић,	  П.,	  Ђокић,	  В.	  (ур.)	  (2012)	  Архитектура	  као	  гест.	  Београд:	  Архитектонски	  факултет	  	  –	  избор	  2	  	  текста	  	  
Бојанић,	  П.,	  Ђокић,	  В.	  (ур.)	  (2009)	  Теорија	  Архитектуре	  и	  урбанизма.	  Београд:	  Архитектонски	  факултет.	  –	  избор	  2	  текста	  
Бојанић,	  П.,	  Ђокић,	  В.	  (ур.)	  (2011)	  Мислити	  град.	  Београд:	  Архитектонски	  факултет	  	  –	  избор	  2	  текста	  
	  
Никезић,	  А.,	  Јанковић,	  Н.,"Станице	  природности	  у	  савременом	  граду",	  у:	  Владан	  Ђокић	  и	  Зоран	  Лазовић,	  ур.	  Утицај	  
климатских	  промена	  на	  планирање	  и	  пројектовање	  2.	  Развијање	  оптималног	  модела,	  Београд:	  Универзитет	  у	  Београду	  -‐	  
АФ,	  2012.	  
Nikezić,	  A.,	  Janković,	  N.	  (2012).	  Eco-‐infill	  as	  an	  Alternative	  Strategy	  for	  Post-‐industrial	  Landscape	  in	  the	  Light	  of	  Climate	  Change:	  
The	  Case	  of	  Belgrade	  Shipyard.	  Facta	  Universitatis,	  Series:	  Architecture	  and	  Civil	  Engineering,	  Vol.10,	  No	  3.	  Nis:	  University	  of	  Nis,	  
Serbia.	  
Nikezic,	  A.,	  Jankovic,	  N.,	  “ReCreating	  Urban	  Landscape:	  New	  Belgrade	  Riverfront”,	  ed.	  Maric,	  I.,	  Petric,	  J.	  Book	  of	  Abstracts,	  
international	  scientific	  conference	  RESPAG	  2013,	  Belgrade,	  IAUS,	  2013 
Препоручена литература: 
Никезић,	  А.	  (ур)	  (2013)	  Предео	  игре	  Кошутњак-‐Принципи	  архитектонског	  пројектовања	  у	  светлу	  климатских	  промена.	  
Београд:	  Универзитет	  у	  Београду,	  Архитектонски	  факултет	  
Архитектура	  и	  чула:	  http://scindeks-‐clanci.ceon.rs/data/pdf/0354-‐6055/2013/0354-‐60551337099S.pdf	  
Pallasmaa, J. (1996) The Eyes of the Skin: Architecture and the senses. New York: John Wiley & Sons 
Чарапић, A.(2008) „Да ли је материјализација архитектуре неопходно материјална?“ Архитектура и урбанизам, бр. 22-23.  
Оже, Марк (2000) Не mеста – Увод у антропологију надмодерности. Београд: Круг.  
 
Per, F., Arpa, J. (2008) The Public Chance, New Urban Landscape, Spain: A+T In Common series 
Bonnemaison, S., Eisenbach, R. (2009) Installations by architects, Prinston University Press 
Хочевар, М. (2003) Простори игре, Београд: Југословенско драмско позориште 
Aymonino, A. and Mosco, V.P. (2006) Contemporary Public Space, Un-volumetric Architecture, Milano, Italy: Skira 
 
Начин	  полагања	  испита	  (садржај	  пројекта	  и	  семинарског	  рада):	  
Предат	  и	  одбрањен	  графички	  и	  текстуални	  елаборат.	  Формат	  ће	  бити	  накнадно	  дефинисан.	  

Критеријуми	  оцењивања:	  
АКТИВНОСТ	  ТОКОМ	  СЕМЕСТРА	  
КОЛОКВИЈУМ	  1	  И	  2	  -‐	  Тест	  активног	  	  праћења	  и	  разумевања	  наставе	  
КОНЦЕПТ	  –	  Разумевање	  сложене	  структуре	  постављене	  теме;	  Систематично	  постављен	  критички	  став	  који	  интегрише	  	  
друштвени,	  просторни	  и	  теоретски	  аспект	  истраживања; 
ИНТЕРПРЕТАЦИЈА	  –	  Комплексност	  садржаја	  у	  смислу	  разумевања	  односа	  између	  човека	  и	  његовог	  окружења;	  
Имагинација	  и	  ентузијазам;	  Отвореност	  и	  приступачност	  у	  начину	  уклапања	  у	  локални	  контекст;	  Читљивост	  и	  јасна	  



 

препознатљивост	  концепта	  просторне	  интервенције; 
УСМЕНА	  ОДБРАНА	  –	  Јасна	  и	  систематична	  вербална	  презентација	  концепта	  просторне	  интервенције;	  
ПРЕЗЕНТАЦИЈА	  –	  Општи	  визуелни	  квалитет	  свих	  прилога	  (јасноћа	  и	  прецизност);	  Организованост	  приказа	  елабората; 

Оцењивање:	  
Од	  100	  бодова	  који	  изражавају	  максимални	  успех	  студента,	  студент	  40	  стиче	  током	  године	  и	  60	  кроз	  предају	  и	  одбрану	  
елабората	  као	  испитну	  обавезу. 

Предиспитне	  обавезе	   Поена	   Завршни	  испит	  	   Поена	  
активност	  у	  току	  предавања	   10	  (мали	  задаци)	   пројекат	   40	  
колоквијуми	   30	  (7	  и	  11	  недеља)	   усмена	  одбрана	  пројекта	   10	  
семинари	   /	   финални	  елаборат	   10	  
 

Услови	  предаје	  после	  заказаног	  рока:	  

из	  статута	  АФ	  

Статутарне	  одговорности	  и	  права	  студената:	  

из	  статута	  АФ	  

 
ЗА ФАКУЛТЕТСКИ ВЕБСАЈТ  

 
Обавезно приложите фотографију или илустрацију за курс: 

 
• JPG формат, у вишој резолуцији (мин: 150 дпи ) и већег формата (мин: 800 x 600 пиксела)  

• Насловити је на латиници: 201314_17.2_ime i prezime nastavnika_ilustracija.jpg 

• Послати одвојено од курикулума, не стављати у овај документ! 

Уколико имате било каква питања у вези са овим, молимо Вас да позовете  
Редакцију сајта факултета: +381 11 3370095 

 
Обавезан	  опис	  фотографије/	  илустрације:	  

Испитивање	  слојевитости	  и	  вишезначности	  структуре	  природности	  у	  граду	  посматране	  кроз	  оквир	  

свакодневице	  савременог	  друштва	  и	  урбане	  средине.	  

 

Обавезно навести аутора или извор фотографије/ илустрације: 
Lessons For Students In Architecture 1991 - Herman Hertzberger 

 



 

Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М17.2 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
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Назив предмета:  
 
СТАНИЦЕ ПРИРОДНОСТИ У ГРАДУ 
 
Наставник:  
 
Доц. др Ана Никезић 
 
	   Презиме	  и	  име	  студента	   Број	  индекса	   Пред-‐	  

испитне	  обавезе	  
Испит	   Укупно	  

поена	  
Закључна	  
оцена	  

1       
2       
3       
4       
5       
6       
7       
8       
9       

10       
11       
12       
13       
14       
15       
16       
17       
18       
19       
20       
21       
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Потпис наставника  
 
 
 
 


