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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ  

 
 

II циклус студија архитектуре  
ИНТЕГРАЛНИ ДИЗАЈН: АРХИТЕКТУРА, ГРАД И ПЕЈЗАЖ 

Назив предмета Aрхитектура града и пејзажа  

Шифра 
предмета 

Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕCTS бодова 

АГП изборни 1 2+4 9 

Наставници др Марина Радуљ, доцент; др Дијана Симоновић, доцент 
Условљеност другим предметима Облик условљености 
- - 
Циљеви изучавања предмета 
Циљ изучавања предмета је критичко разумијевања начина на који грађена средина обликује процесе свакодневног живота, а 
тиме и обрасце токова енергије и дистрибуције ресурса. Теме одрживости и отпорности испитују се као функције дистанци, 
брзина (тј. времена),  ритмова, као и кроз различите дисперзности (или концентрисаности) функција, функционалну 
поливалентност простора,  те редундантност основних функција у јавном простору. Морфологија грађеног простора истражује 
се као генератор микроклиме, као оквир друштвених размјера (и друштвених облика), те као објект идентификације 
заједница.  
Исходи учења (стечена знања) 

- Развијање свијести о потреби архитектуре града да буде прилагодљива, осјетљива на социјални и економски 
контекст у којем настаје. 

- Разумијевање односа између људи и објеката, као и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се успоставе 
односи између зграда и њиховог међупростора у размјери човјека и према његовим потребама. 

- Разумијевање законске регулативе из области архитектуре и урбанизма. 
- Знање и разумијевање еколошких особина историјских и савремених кућа и урбаних цјелина. 
- Способност студента да критички преиспитају пројектни задатак и да пројектујући простор пројектује и програм 

простора (куће, сусједства, града или региона). Вјештина пројектовања кроз програм простора. 
- Способност студента да презентује концепте и пројекте развоја и трансформације градског простора од нивоа града 

до нивоа куће. 
Садржај предмета 

- Теоријско и практично разматрање интегралног приступа анализи, пројектовању и планирању архитектуре града и 
пејзажа. Предмет изучавања је тамо гдје се архитектура и урбани дизајн и планирање преплићу; гдје се дотичу 
приватно и јавно, изграђено и неизграђено.  

- Истражују се начини пројектовања, планирања и грађења у измијењеним климатским, технолошким околностима и 
ситуацијама. Пројектовање и мишљење о архитектури се изучава и посматра кроз реалне ситуације, 
контекстуализоване са корисницима, мјестом, социологијом и економијом. У комплексним урбаним подручјима циљ 
је пројектовати прилагодљиву архитектуру која има органски и симболички однос са сусједством, градом и 
територијом.   

- Фокус рада на предмету је разумијевање односа између дизајна и регулације просторне форме и различитих 
активности корисника. Однос морфологије града, мрежа мобилности и природних структура проучавају се кроз 
методе посматрања, интерпретације, визуелизације и трансформације градског простора. 

- Истраживачко – пројектни рад у студију je организован на слиједећи начин: 1 – разумијевање контекста  - локација, 
проблем, задатак; 2 – тежиште и кључне стратегије – концепт, приступ рјешавању проблема; 3 – реализација – 
планирање и пројектовње; 4 – преиспитивање  – критичко сагледавање претходних корака. 

Методе наставе и савладавање градива 

Мултимедијална и ex-cathedra предавања, интерактивни рад са студентима, теренски рад и просторна анализа, радионица, 
израда урбанистичког пројекта, презентација и одбрана студентског пројекта. 
Литература 

- Alexander, Christopher, Sara Ishikawa, and Murray Silverstein. A Pattern Language: Towns, Buildings, Construction. New 
York: Oxford UP, 1977. 

- Mikoleit, Anne, and Moritz Pürckhauer. Urban Code: 100 Lessons for Understanding the City. Cambridge, MA: MIT, 2011. 
- Erell, E., D. Pearlmutter and T.J. Williamson (2010). Urban Micrcoclimate: designing the spaces between buildings. Earthscan. 
- Aureli, Pier Vittorio. The Possibility of an Absolute Architecture. Cambridge, MA: MIT, 2011. 
- Гел, Јан. Градови за људе. Београд: ПАЛГО центар, 2016. 
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- Peter Newman, Timothy Beatley, and Heather M. Boyer. Resilient cities. Island press, 2009. 
- Jan Gehl and Birgitte Svarre. How to Study Public Life. Island press, 2013. 
- Thomas, R. (Ed. 2008). Sustainable Urban Design. An environmental approach. Taylor & Francis. 
- Едиција од 6 уџбеника која ће бити публикована у оквиру пројекта KLABS и која покрива широк распон тема у оквиру 

проблема одрживости и отпорности грађене средине. 
Облици провјере знања и оцјењивање 
70% пројекат (групно или индивидуално), 10% презентација (групно или индивидуално), 10% аналитичк задатак/есеј/визуелни 
есеј/испит (индивидуално) 

Похађање наставе 5 Графички рад 60 Завршни испит  20 
Активност на настави 5 Колоквијуми 10 Укупно  100 бодова 
Посебна назнака за предмет 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Доц. др Марина Радуљ; Анита Милаковић, в. асистент 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




