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УПУТСТВО 
 
Садржај радног задатка 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент 
се оспособљава да креира урбанистичка решења која равномерно задовољавају концептуалне, 
функционалне и структуралне захтеве, и примењује савремене урбанистичке приступе и парадигме. Резултат 
рада је идејно решење у области урбанистичког планирања и дизајна, које има своју јасно препознатљиву 
истраживачку и апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се 
пројекат ослања. Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих урбаниста 
и архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену урбанистичких концепата, принципа и теорија; 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању решења у области 
урбанистичког планирања и дизајна; 

- вештине у области урбанистичког планирања и дизајна које су неопходне да се одговори захтевима 
инвеститора, корисника и законским регулативама. 

Модел 1: Студио усмерења УРБАНИЗАМ уводи студенте у праксу планирања од увиђања проблема, 
одређивања начина прикупљања података, анализе, дефинисања циљева до креативног процеса решавања 
проблема, процене резултата и извлачења закључака који иду у правцу препорука за предузимање 
одређених мера.  
Резултат рада на пројекту је овладавање различитим методама урбане анализе, оспособљавање за 
решавање проблема у урбаном развоју и пропремање предлога за унапређење живота у граду, као и 
развијање способности презенатације предлога и њихове аргументације.  
Модел 2: Овладавање израдом планског документа. Могуће опције: генерални урбанистички план мањег 
насеља, план детаљне регулације или акциони план. Избор ће зависити од занимања студената, као и 
актуелности појединих тема које могу бити предмет планирања. У студију ће се обрађивати типичне теме као 
што су институционални оквир и законодавство везано за израду плана, процес израде плана и примена 
одговарајућих метода и техника анализе, вредновање и синтезе, као и посебне теме везане за тип планског 
документа који ће се радити или посебног окружења које ће бити узето за подручје пројекта. 
  
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понедељком и четвртком од 16 до 22ч. Настава  траје 14 
радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. За студио и семинаре 
предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће).15. недеља предвиђена 
је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- пројектантска радионица је посебан 
премет који није повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 
сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље.  
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. Начин и 
критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у 31. 
августа 2013 године у 12ч. Презентација студија је у среду, 25. септембра 2013 године у 17ч. 
Пријављивање студената је од 25. до 28. септембра. Студенти бирају студије преко портала АФ. Студио 
прима највише 16, а најмање 8 студената. Листе са распоредом студената по студијима биће објављене на 
веб-сајту АФ у понедељак 30. септембра.  
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка: 

МОДУЛ M6.1 – усмерење УРБАНИЗАМ  
КОНЦЕПТ ОСТВАРЉИВЕ ВИЗИЈЕ: БЕОГРАД НА ВОДИ 
Година студија:  
3. семестар Мастер академских студија, 2013/14. 

Број кредита: 

14 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: 
Колоквијуми су предвиђени 4., 9. и 13. недеље. Заснивају се на парцијалним предајама целина, уз могућност излагања. 

 
Наставник: 

Проф. др Миодраг Ралевић, д.и.а. 

Сарадници у настави:   

Асс. Сања Симеунчевић Радуловић, д.и.а.  
Бранислав Антонић, д.и.а. 

Број кабинета:  Кабинет 246 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

Телефон:  011/3218746             email:  antonic22@gmail.com, simsanja@gmail.com 

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

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена са 1. године Мастер академских студија и оцене из пројеката М.4 и М.5. Студенти који су се определили за 
усмерење у  2. Семестру могу бирати само пројекте са свог усмерења. 

 
Циљеви и приступ настави: 
Основни циљ рада у студију је пружање знања студентима о савременим техникама процеса моделовања остварљивих визија 
градова, како на глобалном, тако и на локалном нивоу, и њихово оспособљавање да исте користе на различитим проблемима и 
нивоима креирања развоја урбаних система, односно стварања концепта остварљиве визије, упознавање студената са отвореним 
планом. Оспособљавање студената за креативно и правовремено деловање у процесу остварења управљачке функције урбане 
обнове градова у новом миленијуму.  



Општи критеријуми: 
 
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.   
Дипломац ће имати знање о:  

- ОК2.3. Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и критички  
Приступ. 

 
ОК4. Адекватно знање о урбаном дизајну (урбанистичком пројектовању), планирању и вештинама укљученим  
у плански процес.  
Дипломац ће имати знање о:  

- ОК4.1. Теоријама урбанистичког пројектовања и планирања заједница;  
- ОК4.2. Утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;  
- ОК4.3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући и социјалне, економске и  

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја. 
 
Пројектни задатак: 
Предметни простор рада је „БЕОГРАД НА ВОДИ”, заправо приобаље Београда, које лежи на Дунаву и Сави. Обе реке су европског и 
међународног значаја, а положај Београда на ушћу тако важних река представља огроман потенцијал града и његову јединственост 
међу свим европским и светским престоницама. Приобаље Београда је стога простор изванредних могућности за развој и ширење 
града, који је данас у највећој мери неискоришћен и запуштен. Ово је посебно особено у деловима до старог градског језгра 
Београда, где управо постоји јако залеђе средишњег дела града. Овај раскорак између могућности и тренутног стања је управо 
изазов у пројектном задатку. Задатком се управо тражи увиђање начина покретања развоја и коришћења београдског приобаља на 
начин да оно постане окосница остварљивог развоја Београда у будућности.  

Пројектни задатак је тако уређен да студенте проведе кроз све фазе планирања урбаног развоја и стварања остварљиве визије 
града. Задатком је обухваћено и упознавање са простором рада и истраживање терена, анализу ресурса и потенцијала простора, 
као и тенденција и могућности развоја простора. Кроз истраживање принципа развоја и образовања урбаних простора и 
истраживање могућности примене различитих моделских опција развоја на предметни простор трага се за плуралистичким 
решењем, отвореним планом, који ће омогућити остварљивост жељене визије кроз време и простор. Моделовањем и регулисањем 
простора визија се преводи у планерски ниво сегмента, где се истражује просторно и садржајно уређење простора.  

Метод извођења наставе:  
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада:  
- интерактивни рад на обради наставне материје,  
- лабораторијски приступ проучавању концепта остварљиве визије,  
- групни и појединачни пројекти и парцијалне презентације,  
- дебате, округли столови, радионице,  
- гостујућа предавања експерата и посета установама,  
- путовања, екскурзије.  

 

 

 

Термински план извођења наставе  
Нед. Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 0. УВОДНО ПРЕДАВАЊЕ  • Опште о структури и садржају рада 
• Основни појмови: моделовање, отворени урбанистички план... 
• Начин одвијања наставе 

02 I БЛОК  
Визија града  

Анализа сличних градова у свету и њихових одлика по питању односа град-вода, упоредна 
анализа више градова, учење на основу остварених успеха и грешака 
Упознавање са основним подацима о приобаљу Београда и односу Београд-реке:  
• Сагледавање особености града/приобаља и његовог положаја у окружењу, 
• Образовање могуће визије града (могућности унапређења, будућег развоја....), 
• Припрема за обилазак терена:  

- припрема подлога, података и питања за установе и грађане,....).  
- „пресек“ стања - урађеног и оствареног у односу на важеће планове и даљег развоја. 

03 II БЛОК  
Инвентарисање развојних 
потенцијала   и ресурса   

• Обилазак терена, 
• Анализа постојећег стања:  

- инвентарисање хронолошког развоја појединачних делова и целине,  
- инвентарисање ресурса простора, 
- утврђивање потенцијала за просторни развој, 

• Формирање АТЛАСА ресурса и потенцијала. 

04 

1. колоквијум: 
Презентација I и II блока 

• Предаја атласа ресурса и потенцијала и презентација визије.  
• Избор ужег дела за разраду у каснијим фазама. 



05 

06 

III БЛОК  
Програмирање - развојни 
програми  

• Сагледавање могућих програмских алтернатива развоја појединих садржаја и сектора, 
• Формирање алтернатива развоја:  

- по врсти садржаја,  
- у простору,  
- ритму промена, 

• Територијализација - понуда просторних матрица, 
• Понуда моделских опција развоја града, функционалне организације и уређења грађења, 
• Уређење каталога понуда развојних програма - скуп алтернативних програма за развој под 
различитим „тржишним“ условима. 

07 

08 

IV. БЛОК  
Синтеза – планско-
програмска понуда  

• Упоредна анализа „ефеката“ формирања алтернатива по степену остварења, 
• Хронолошко просторна анализа (не)усклађености понуђених алтернатива, 
• Синтеза просторних алтернатива различитих садржаја и сектора,  
• Синтеза понуде моделских опција развоја града, функционалне организације и уређењa,  
• Формирање планско-програмске понуде, функција са правилима уређења.  

09 2. колоквијум: 
Презентација III и IV блока 

• Предаја и презентација каталога развојних програма и алтернатива; 
• Предаја планске синтезе. 

10 

11 

V. БЛОК  
Моделовање  

• Одабир сегмента детаљне планске разраде,  
• (Пре)обликовање физичких склопова структуре сегмента (стамбених <> пословних, јавних <> 
приватних),  

• Уочавање варијанти моделских опција физичког склопа:  
- варијанте на нивоу урбане матрице,  
- варијанте на нивоу модуларних мрежа,  
- варијанте на нивоу основних модула, 

• Упоредна анализа „ефеката“ предложених варијантни ре-регулације просторно-физичког 
склопа по степену остварења, 

• Стварање детаљног планског решења:  
- урбане матрице,  
- саобраћај и инфраструктура,  
- намена простора,  
- план парцелације, 

• Уређење каталога моделских опција обликовања, опремања и уређења.  
12 

13 

VI. БЛОК  
Регулисање  

• Сагледавање и разматрање варијантних могућности развоја физичког склопа и могућности 
његове регулације на различитим просторним нивоима, 

• Формирање скупа „правила“ уређења, грађења и обликовања архитектонске средине, 
• Анализа просторно-хронолошког дејства понуђених правила (услова и поступака), 
• Уређење „каталошке основе правилника“- поступака деловања у одређеним ситуацијама 
ради остварења жељених услова за квалитетну ре-моделацију простора. 

14 Презентација V и VI блока • Предаја и излагање каталога моделских опција, каталошке основе правилника развоја, 
• Дискусија на тему каталога. 

 

 

Обавезна литература:  
- Миодраг Ралевић, (1998), Програмско моделовање урбаних функција, СМS , Београд, 1988.  
− Миодраг Ралевић, (1993), Будућност малих и средњих градова – путеви формирања развојних трајекторија, Архитектонски 
факултет, Београд.  

− Миодраг Ралевић и Новица Аранђеловић (2001), Урбани менаџмент, урбани маркетинг и предузетништво у функцији развоја 
урбаних агломерација, Удружење урбаниста Србије, Београд.  

Препоручена литература: 
− Charles Laundry, (2003), The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators, Earthscan, London.  
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Студент или група студената саставља елаборат, који садржи графички и текстуални део и презентације, по фазама. Елаборат се 
предаје на крају семестра, јавно представи и брани. Током семестра се одржавају колоквијуми и јавне презентације сегмената 
рада. 

Критеријуми оцењивања: 
Критеријуми за оцењивање су засновани на раду студената током целог семестра, показаној иницијативи за самостално 
истраживање и преиспитивање, креативности приступа, квалитету урбанистичког плана и урбанистичког решења, понуди 
моделских опција, показаном осећају за развој простора и усмеравања токова у простору, квалитету презентације и усмене 
одбране пројекта.  

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 
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активност у току предавања 15 Пројекат (елаборат) 35 
колоквијуми 15+15 усмена одбрана пројекта 20 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
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