
МОДУЛ М8.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
 
Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 
 
Назив семинара:  
 
УРБАНА ОАЗА 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
3 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: 
7. и 13. недеља наставе 
 
Наставник: 
доц.мр Будимир Судимац 

Сарадници у настави:   
проф. др Александра Крстић – Фурунџић, др Милован Живковић, ван. проф.др Драгана Васиљевић – 
Томић, доц.др Александар Рајчић, доц.мр Урош Радосављевић, асс. Ксенија Пантовић, Strawberry energy 

Број кабинета: 250 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): среда 14.00-16.00 

Телефон: 011 3 218 750                                                                                                    Е-маил: sudimac@arh.bg.ac.rs 

www адреса: www.arh.bg.ac.rs                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ изборног предмета је анлиза и пројектовање архитектонских елемената који доприносе смањењу екстремних природних и 
створених утицаје на конфор и зону угодности боравка људи у различитим климатским срединама. Током семинара испитиваће 
се начини заштите, обликовни и технолошки потенцијали појединих врста заштита као одговор на изазове одрживог света. 
Настава на изборном предмету има за циљ да студенте, кроз теоријску наставу, студије случаја и гостујућа предавања, упозна 
са савременим системима заштите, основним принципима пројектовања елемената заштите и могућим начинима интегрисања у 
урбану структуру. Елементи заштите третираће се као део процеса укупне енергетске оптимизације архитектонског објекта или 
простора унутар кога технолошки развој омогућава коришћење садашњих и будућих природних потенцијала. Студенти ће кроз 
практичан рад на изради семинарског рада стећи знање о сложеним аспектима пројектовања простора за угодан боравак људи. 
 
Facebook strana:        https://www.facebook.com/urbana.oaza.7 
Android aplikacija:      http://www.appcatch.com/app_urbana_oaza-373267.html 
Општи критеријуми: 
 
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: 

- ОК 5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 
 
ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторксе проблематике релевантне за архитектонско 
пројектовање. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК 8.1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења као и решења 
материјализације у складу са архитектонским пројекатом. 

 

https://www.facebook.com/urbana.oaza.7
http://www.appcatch.com/app_urbana_oaza-373267.html


ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег комфора и 
заштићености. 
Дипломац ће имати знање о: 

- ОК 9.1.Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената. 
Садржај наставе: 
Основа рада на изборном предмету је упознавање студената са феноменима и појавама које утичу на зону угодности, а који 
осим функционалних имају и обликовни,еколошки и енергетски карактер. Тежиште изборног предмета је у анализи различитих 
тендеција у конципирању и пројектовању елемената заштите архитектонских објеката и отворених простора у различитим 
климатским срединама. Кроз анализу различитих концепата истражују се могућности стварања интегративних система као 
делова структуре објеката као и система који дозвољавају лако рашчлањавање у сврху поновне употребе и рециклаже. 
 
Метод извођења наставе:  
Настава на изборном предмету се спроводи кроз теоријску наставу, анализе студије случаја и интерактивну наставу и дискусије. 
Предавања су конципирана тако да се студенти упознају са архитектуром савремених и традиционалних начина заштите од 
природних и створених утицаја, основама формирања склопова заштите, функционалном систематизацијом и организацијом 
простора за угодан боравак људи. Рад на семинарском раду спроводи се кроз консултације са студентима. 
 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01  Уводно предавање 
Доц.мр Будимир Судимац 

02  Конфор и зоне угодности 
Др. Милован Живковић, Cappoto build, Beograd 

03  Природа као ментор 
Доц.мр Будимир Судимац 

04  Оптимизација фасадног омотача 
Доц.др Александар Рајчић 

05  Комплексност и интеграција 
Др Милован Живковић, Cappoto build, Beograd 

06  Mултифункционалност уместо монофункционалности 
Доц.мр Будимир Судимац 

07 1. Колоквијум: пресек активности студената на семинару , провера 

08  Наткривени јавни градски простори 
Ван.проф.др Драгана Васиљевић-Томић 

09  Мобилност у граду 
Доц.мр Урош Радосављевић 

10  Соларни кровови 
проф.др Александра Крстић - Фурунџић 

11  Студија случаја 
Strawberry energy 

12  Студија случаја – Сингапур и Хонг Конг 
Асс. Ксенија Пантовић 

13 2. Колоквијум: пресек активности студената на семинару , провера 

14  Интерактивна настава 

 

Обавезна литература:  
• Klaus Daniels, TECHNOLOGIE DES ÖKOLOGISCHEN BAUENS, Birkhauser, 1999.,  
• Behling Sophia and Behling Stefan, SOLAR POWER the evolution of sustainable architecture, New York, Prestel, 2000 
• Herzog Thomas (ed.), SOLAR ENERGY IN ARCHITECTURE AND URBAN PLANING, London,Prestel, 1996. 
• Kemp Wiliam H. SMART POWER:AN URBAN GUIDE TO RENEWABLE ENERGY AND EFFICIENCY,Tamworth, Aztext Press, 2004. 
• Yannas Simos,Errel Evyator, Molina Jose Luis, ROOF COOLING TECHNIQUES, London, Earthscan, 2008. 
• Christian Schittich, SOLARES BAUEN-strategien.vision.koncepte, Birkhauser, 2003.,  
• Gerhard Hausladen, CLIMA SKIN, Callwey, 2006.,  
• Dirk U.Hindrichs,Klaus Daniels, Plusminus20/40latitude, Alex Manges, 2009. 
• Васиљевић-Томић, Д. Наткривени градски простори. Београд: Задужбина Андрејевић, 2003. 
• Васиљевић-Томић, Д. Култура боје у граду. Београд: Архитектонски факултет, 2007. Croome, D.J., “Noise, Building and People”, 

Pergamon Press, 1997. 
 
Препоручена литература: 
• Das energieautarke Solarhaus: Mit der Sonne wohnen, Wilhelm Stahl, Adolf Goetzberger,C.F.Müller Verlag, Heidelberg 1997.,  

 



• Energieeffizientes Bauen – Architektur Technik Ökologie, Dean Hawkes, Wayne Forster, DVA-Verlag, München 2002,  
• Проф.др Миленко Николић, др Зорана Михајловић-Милановић, др Шахин Мандал, Економика енергетике, 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад (пројекат, текстуални део,цртежи, скице,дијаграми) на А4 формату, плакат 20/20 цм 

Критеријуми оцењивања: 
Рад студената ће бити вреднован на основу учествовања у настави (присуство на предавањима и на консултацијама, активно 
учествовање у дискусијама) и рада оствареног на практичном делу - израда семинарског рада. Критеријуми за вредновање 
семинарског рада биће: изброр теме и аспекта истраживања, развојни процес, квалитет критичког приступа, способност да се 
кроз структуру и поступак анализе прикаже разумевање сложености проблема 
Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе ( активности у току предавања 10 поена, колоквијуми 20 
поена)  учествују са 30 поена, а испит-израда и презентација семинарског рада износи 70 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  
колоквијуми 10+10 усмена одбрана пројекта  
семинари  писмени елаборат 70 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 

 


