
  ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЕЉА
изложба студентских радова
Департман за архитектуру и урбанизам

Факултет техничких наука

SETTLEMENT RESEARCH
exhibi t ion of  student work
Department of Architecture and Urbanism

Faculty of Technical Sciences

Датум одржавања изложбе:  
12.02.2018. – 02.03.2018.

Место одржавања изложбе: 
Хол Централне зграде УНС

Др Зорана Ђинђића 1                                                                                                                     
Нови Сад, Република Србија

Exhibition Dates: 
12th February – 02rd March 2018.

Exhibition Place:
Central Building of UNS

Dr Zorana Djindjica 1                                                                                                                     
Novi Sad, Republic of Serbia

arh.ns

Учесници у настави:

Др Љиљана Вукајлов, 
ванредни професор;
Александра Милинковић, 
асистент; 
Дијана Бркљач, 
асистент; 
Др Мариа Силађи, 
истраживач у науци – сарадник;
 

Participants in the teaching:

PhD Ljiljana Vukajlov, 
Associated Professor;
M.Sc Aleksandra Milinković, 
Teaching Assistant;
M.Sc Dijana Brkljač, 
Teaching Assistant;
PhD Maria Siladji, 
Scientific Research Assistant;



СТУДЕНТИ – АУТОРИ РАДОВА:

Алберт Топић; Александра Вукотић; Александра 
Ракић; Ана Марјановић; Анита Пете; Бојана 
Узелац; Бојан Варагић; Бранка Божић; Вања 
Дивић; Дајана Остојић; Дамјан Булатовић; 
Данијел Нистер; Драгана Павловић; Ивана 
Беатовић; Ивана Златановић; Ивана Шањевић; 
Јелена Лонцовић; Јована Шкулетић; Катарина 
Стефановић; Лана Јакшић; Маријана Давидовић; 
Марко Шарац; Милица Ивковић; Милица Нинковић; 
Мирјана Ивановић; Миона Живановић; Михаела 
Балаж; Никола Веселиновић; Сара Тинтор; Соња 
Костић; Станислава Вучетић; Стефан Вујић; 
Стефан Стојчић; Тамара Милутиновић; Тања 
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Damjan Bulatović; Danijel Nister; Dragana Pavlov-
ić; Ivana Beatović; Ivana Zlatanović; Ivana Šan-
jević; Jelena Loncović; Jovana Škuletić; Katarina 
Stefanović; Lana Jakšić; Marijana Davidović; Mar-
ko Šarac; Milica Ivković; Milica Ninković; Mirjana 
Ivanović; Miona Živanović; Mihaela Balaž; Nikola 
Veselinović; Sara Tintor; Sonja Kostić; Stanislava 
Vučetić; Stefan Vujić; Stefan Stojčić; Tamara Miluti-
nović; Tanja Ivanišević; Teodora Nikolić.

O ИЗЛОЖБИ „ИСТРАЖИВАЊЕ НАСЕЉА“

Изложба „Истраживање насеља“ приказује 
графичке радове студената друге године 
Основних академских студија на Департману за 
архитектуру и урбанизам, Факултета техничких 
наука, Универзитета у Новом Саду, рађених током 
последњих пет година, од школске 2012/2013 до 
2016/2017 године на предмету Урбана/рурална 
анализа и морфологија 2, који се слуша током 
четвртог семестра. 

Радови приказани на изложби посвећени 
су проучавању постојећег стања насеља са 
урбанистичких аспеката: 

• генезе – историјског тока појаве и развоја 
насеља;
• урбанистичке диспозиције насеља у региону; 
• физичких карактеристика – граница, облика, 
величина, макро целина, потеза, амбијената;
• функционалних карактеристика – намена 
површина блокова, врста кретања; 
• архитектонских карактеристика –  типологија 
објеката, волумена, специфичних изгледа, 
материјала, боја, силуета; 
• еколошких услова – природних и створених, 
услова инсолације и проветрености, врсте и 
степена загађења и заштите од неповољних 
утицаја; 
• социолошких услова – места окупљања људи, 
категорија корисника, врста активности, као и 
могућности сагледавања простора и квалитета 
боравка у њему. 

При изради својих радова студенти су 
примењивали различите методе истраживања: 
проучавање литературе, теренско истраживање 
(мерење, фотографисање, бележење података), 
анкетирање и интервјуисање становника.

ABOUT EXHIBITION “SETTLEMENT RESEARCH”

The exhibition “Settlement research” presents 
graphic works done in the past five years by stu-
dents of second year of Department of Architec-
ture and Urbanism, Faculty of Technical Sciences 
at the University of Novi Sad. The shown works 
are from 2012/2013 to 2016/2017 school years, 
done on the course Urban/Rural analysis and 
morphology 2, which is conducted in the fourth 
semester. 

The works presented on the exhibition are dedi-
cated to research urbanistic aspects of the current 
condition of settlements: 

• genesis – the course of history that influenced the 
phenomenon and development of the settlement;
• urbanistic dispositions of the settlements in region;
• physical characteristics – borders, shape, size, 
outlines, environment;
• functional characteristics – land use of the block 
area, type of movement;
• architectural characteristics – object typology, 
volume, specific appearances, materials , colors, 
silhouettes;
• ecological conditions – natural and created, con-
ditions of insolation and ventilation, type and level 
of pollution and the protection from unfavorable 
influences;
• social conditions – gathering places, category of 
their users, type of activities, and the possibility 
of viewing the space and the quality of vacancy 
within. 

While working, students used various methods of 
research: studying documentations, field explora-
tion (measuring, taking photographs, data record-
ing), surveying and interviewing the citizens. 


