
МОДУЛ М4.2 – Семинар, 2 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2013/14.  
 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
  
План рада 
  
Назив семинара:  
КРЕИРАЊЕ И ОБЛИКОВАЊЕ У ПРИРОДНОМ ОКРУЖЕЊУ 
Година студија:  
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2013/14.  

Број кредита:  
2 ЕСПБ  

Термини одржавања наставе:  
Према распореду за јесењи семестар 2013/14.  

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):  
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14.  

Термини одржавања колоквијума:  
   
 
Наставник:  
Доц мр Бисерка Митровић  

Сарадник у настави:  
Бранислав Антонић, дипл.инж.арх.  

Број кабинета: 246  
Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  
Телефон: 3218 746                   Е-маил: biserkamitrovic@gmail.com, antonic22@gmail.com  
www адреса: www.arh.bg.ac.rs  
 
Посебни критеријуми за пријем студената:  
Нема посебних услова, с тим што се број полазника семинара ограничава на 50 студената.  

 
Циљеви и приступ настави:  
• Упознавање студената са теоретском основом процеса креирања.  
• Упознавање студената са различитим теоретским и практичним приступима планирању и 

пројектовању у природном окружењу.  
• Повезаност методолошког оквира и процеса креирања са различитим могућностима приступа 

архитектонском  и урбанистичком обликовању у природном окружењу.   
Општи критеријуми: 
ОК4. Адекватно знање о урбаном дизајну (урбанистичком пројектовању), планирању и 
вештинама укљученим у плански процес.  
Дипломац ће имати знање о:  
1. Теоријама урбанистичког пројекотвања и планирања заједница;  
2. Утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено 

изграђену средину;  
3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући и 

социјалне, економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање 
развоја.  

ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог 
окружења, и потребе да се објекат и простори између односе према људским потребама 



и мери.   
Дипломац 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.  

Садржај наставе:  
Истраживање и избор креативног процеса.  
Истраживање могућности интегрисања принципа и критеријума везаних за:  
• Интегралног урбанизма,  
• Одрживог урбаног планирања и дизајна,  
• Интегрисања старог и новог у природном окружењу,  
• Интегрисања елемената традиционалног грађења и креирања амбијената у природној 

средини и  
• Зелене архитектуре и дизајна.  

Метод извођења наставе:  

Интерактивна предавања, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, 
презентације. Формирање сета принципа и критеријума који се интегришу у финални пројекат у студију.   

Термински план извођења наставе  

нед. Наслови јединица Опис тематских јединица  

01 
 

Уводно предавање Процес, метод и структура рада на семинару; Могућности примене избора 
оговарајућег процеса креирања и успостављање веза са креирањем склопова у 
природном окружењу - Доц мр Бисерка Митровић  

02 Процес креирања Процес креирања – различити приступи процесу креирања - Проф. Др 
Миодраг  Ралевић 

03 
 

Интегрални  
урбанизам  
 

Основни принципи и критеријуми интегралног урбанизма и могућности њихове  
примене у процесу креирања склопова и амбијената - Доц мр Бисерка 
Митровић  

04 
 

Принципи и домени 
одрживости  
 

Појам и генеза одрживог развоја, веза са различитим дисциплинама: урбано 
планирање и дизајн, саобраћај, енергија, пољопривреда, производња, култура 
итд.  Доц мр Бисерка Митровић  

05 Одрживи урбани 
дизајн и планирање 

Принципи и критеријуми одрживог урбаног планирања и одрживог дизајна и 
приказ  примера њихове примене; Доц мр Бисерка Митровић 

06 Одрживи град и 
урбане активности 

Eco city /sustainable city  
Одрживи туризам; одржива (урбана) пољопривреда; Доц мр Бисерка 
Митровић 

07 Одрживи предео; 
одрживост и  
традиција 

Одрживе основе руралног развоја, културни предео; елементи традиционалног 
грађења и могућности прилагођавања и интегрисања старог и новог у 
природном окружењу; сар. Бранислав Антонић 

08 Социјална 
одрживост 

Елементи и принципи социјалне одрживости и социјалне кохезије и њихово  
интегрисање у процес креирања склопова у природном окружењу. Доц мр  
Бисерка Митровић 

09 Одрживост и 
глобана 
различитост 

Одрживе урбане заједнице - европски градови; Одрживе урбане заједнице 
Азије и Африке; Доц мр Бисерка Митровић 

10 Интегрисање  
циљева и крите-
ријума одрживости 

Интегрисање циљева и критеријума одрживости у процес креирања склопова у  
природном окружењу; Доц мр Бисерка Митровић  
 

11 Одрживо предграђе Концепт урбаног села, спој природе и града; сар. Бранислав Антонић  
12 Зелени урбанизам  

 
Зелени урбанизам; примери зеленог урбанизма и енергетске ефикасности 
урбаног склопа; BREAM и други стандарди - сар. Бранислав Антонић 

13 1. Колоквијум: 
 

Радна презентација у вези избора теме истраживања – предлог наслова  
семинарског рада и кључних речи и израза  

14 2. Колоквијум: Радна презентација: сажетак и структура рада, избор критеријума и 
приступа  истраживању  

 
Обавезна литература:  
• Ралевић, М.: Моделовање урбаног процеса. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду, 2007.  
• Harvey S., Fieldhouse K., Hopkins J. : The Cultured Landscape: Designing the environment in the 21st 

century,  Routledge, London, New York, 2005.  



• Ellin, Nan: Integral urbanism, Routledge, NY, 2006.  
• Placemaking – celebrating quality and innovation in urban life 2010/11, RUDI/ English Partnerships, 2011.  
• Urban Design Compendium, English Partnerships, The Housing Coorporation, 2000. 

Препоручена литература:  
• Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 1992.  
• Urban indicators guideline, HABITAT, 2004.  
• Creating Quality Public Spaces, Department for Environment, Food and Rural Affairs, London, UK, 2008.  
• Shaw, R.: Eco Towns and the next 60 years of planning, TCPA, London, UK, 2007.  
• Mitrovic, B.: Management of rapid growth in the rift between the principles of sustainability, market  

requirements and strategic planning - the possible approaches to local planning of National park 
Kopaonik  area, CORP proceedings 2011., Essen, Germany, www.corp.at  

• Mитровић, Б.:“Град социјалне равнотеже”, поглавље у монографији: др В.Милић и др В. Ђокић (ур.): 
“Престоница Београд“, Архитектонски факултет Универзитета у Београду, Berlage Institute, Rotterdam, 
Fakultat fur Architektur der RWTH Aachen, 2006.  

 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):  

Завршни рад студената је презентација према унапред задатој структури завршног рада. Презентација 
поред  осталог садржи избор приступа и критеријума на којима се темељи приступ креирању склопова и 
амбијената у природном окружењу, као и изабране студије случаја.  

Критеријуми оцењивања:  

Поред општих критеријума оцењивања (редовно похађање наставе, активно учешће и предат завршни 
рад) од студената се очекује способност да креативно приступе избору теме, испоље самосталност и 
оригиналност у раду као и да покажу познавање теоретског основе предмета. Детаљни критеријуми 
оцењивања биће изложени на предавањима.  

Оцењивање:  

У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују 
пре полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 
30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи 
највише 100 поена.  

Предиспитне обавезе  
 

поена Завршни испит  
 

поена 

активност у току предавања 15 пројекат 50 
колоквијуми 30 усмена одбрана пројекта 5 
семинари   писмени елаборат  
 
Услови предаје после заказаног рока:  
из статута АФ  

Статутарне одговорности и права студената:  
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 


