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АРХИТЕКТУРА

Урбана структура и реконструкција

Број ЕСПБ бодова

5

доц.др Малина Чворо

Условљеност другим предметима:
за похађање наставе

за полагање завршног испита

Циљеви изучавања предмета:
Упознавање студената са феноменом града, који се посматра морфогенетски односно у склопу историјског 
континуитета његовог настанка, развоја и промјена кроз вријеме. Циљ предмета је да се путем урбанистичког 
истраживања и урбанистичког пројектовања омогући поновно оживљавање и обликовање изграђеног простора, а за дати 
простор то је могуће постићи реконструкцијом, ремоделацијом, конзервацијом или рестаурацијом, као и потпуно новом 
изградњом нових цјелина или појединачних објеката.

Исходи учења (стечена знања, вјештине и компетенције):
Развијање вјештине урбанистичког пројектовања сложених цјелина на задатој локацији у изграђеном специфичном 
окружењу од урбанистичке анализе затеченог стања, преко концепта до идејног рјешења. Изучавање културног 
идентитета у функцији разумјевања начина кориштења простора града.

Садржај предмета:
Основне одреднице урбане структуре. Положај градских структура и дистрибуција њихових елемената. Величина у 
функцији димензионисања простора града. Облик градских простора. Функција градских простора.
Однос функције и физичке структуре града. Методологија урбане реконструкције. Културни идентитет. 
Трансформација урбане структуре. Очување историјских цјелина и реконструкција у заштићеним цјелинама. 
Урбана реконструкција и проблеми континуитета. Студије конкретног случаја.

Метод наставе и савладавања градива:
Настава се одвија у форми студио-пројекта са индивидуалним и групним консултацијама те отвореним дискусијама о 
пројектима Предавања вјежбе консултације теренски рад Испит се полаже јавном одбраном пројектног елабората у
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Име и презиме наставника који је припремио податке:

доц.др Малина Чворо

Облици провјере знања:

Активност на настави 
Пројектни елаборат
Колоквијуми и завршни испит (усмена одбрана елабората)

10 бодова
40 бодова
40 бодова и 10 бодова

У овој школској години студенти ће радити на урбанистичком пројекту активирања старог пута Бања Лука - 
Челинац као рекреативне трасе која у себи садржи многобројна  мјеста културног и природног насљеђа. Стари 
град Змајевац је заштићемо подручје и једна од најпознатијих илирских градина у општини Челинац. Удаљена је 
десет километара од Бање Луке и налази се непосредно изнад ријеке Врбање, у близини жељезничког моста. 
Представља само једну тачку на планираној будућој рути која може повезати Бањалуку са Челинцем на 
другачији начин, у духу одрживе урбане мобилности.

Посебна назнака за предмет:
Неопходна координација са студијским подручјем урбанистичког и архитектонског пројектовања


