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АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
КАТЕДРА ЗА АРХИТЕКТОНСКО И УРБАНИСТИЧКО ПРОЈЕКТОВАЊЕ

О ЗАДАТКУ ИЗ РИДЕРА

ВИШЕПОРОДИЧНО СТАНОВАЊЕ СА ПРАТЕЋИМ САДРЖАЈИМА

ПРОФ. ДР. ЗОРАН НИКЕЗИЋ

ПРОФ. ЗОРАН ЛАЗОВИЋ
ПРОФ. ДР. ВЛАДАН ЂОКИЋ

ТЕМА:

ИЗБОР ТЕОРЕТСКИХ СЕМИНАРА: -ЖИВОТНА СРЕДИНА

-СТАНОВАЊЕ
-ЈАВНИ ПРОСТОРИ И САДРЖАЈИ:

ПРОФЕСОР:

АСИСТЕНТ:

ГОСТУЈУЋИ НАСТАВНИЦИ :

Г И ИЗ ПРАКСЕ :ОСТ

БРАНИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ д.и.а.

НЕБОЈША ФОТИРИЋ д.и.а.

ПРОФ .МР ДРАГАНА БАЗИК д.и.а.
ПРОФ. ДР МИЛАН ГЛИШИЋ д.и.а.
ПРОФ. БРАНКО ПАВИЋ д.и.а.
ДОЦ. АЛЕКСАНДАР РАЈЧИЋ д.и.а.
АСИСТЕНТ ЈАСНА ЧИКИЋ д.и.а.

С. ПРЕКАЈСКИ д.и.а. / рекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда/
М. ЈОЧИЋ д.и.а. /Завод за заштиту споменика културе/
ЗОРАН СЕКУЛОВИЋ, водопривреда /Институт Јарослав Черни/
Н. ДАНИЛОВИЋ ХРИСТИЋ д.и.а., Тумачење Генералног плана /Урбанистички завод/
ПРОФ. ДР. ЗОРАН ЖЕГАРАЦ д.и.м., инфраструктурни системи /Урбанистички завод/
МАРИН КРЕШИЋ д.и.а., Законодавни аспект

Ди

БИОГРАФИЈА АСИСТЕНТАБИОГРАФИЈА ПРОФЕСОРА

TEMA:

МАРИНА ДОРЋОЛ
ТРАГАЊЕ ЗА ПРОГРАМСКИМ И ПРОСТОРНИМ АЛТЕРНАТИВАМА
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О ЗАДАТКУ:
МАРИНА ДОРЋОЛ
ТРАГАЊЕ ЗА ПРОГРАМСКИМ И ПРОСТОРНИМ АЛТЕРНАТИВАМА

Уовогодишњемзадатку у низу тема које проистичу опредељењемзалокацију
потребно је издвојити пре свега оне које се односе на избор
начина односно типа а затимиопредељење за

који адекватно прате идопуњавају основну
стамбенуфункцију ифункцијумаринеали поседују и програмску
и економску илогику локације

оптималног
становања
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одрживост
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Стога је тежишна тема задатка становање у непосредном контакту са водом, односно
бављење феноменом реке и њеним „заливом“ - марином и импликацијама на
станоградњу које из тога следе. Доминантни садржај локације је вишепородично
становање, док је избор пратећих активности тема која се истражује и зависи од
индивидуално постављене програмске концепције. Однос објеката и Марине /реке/, као и
корисника иМарине и реке у условима динамичних и вишеметарских осцилација водостаја
Дунава, представљабитан проблемски аспект у задатку.

У процесу рада на пројекту посебно ће се говорити о композицијском, односно
волуметријском и структуралном склопу ансамбла као и о његовним ликовном третману и
значају. Тиме се у први план ставља проблематика грађења у приобаљу.Силуета
комплекса, њен панорамски ефекат са наспрамне стране реке, визуре из центра и са
Дунавске падине, уклапање у постојеће окружење али пре свега однос објеката и
акваторија, представљају не само специфичне теме условљене самом локацијом, већ и
кључ у поставци концепта.

Природни услови и склоп, микроклима и обликовање, колорит и материализација, визуре и
организација кретања такође су неке од провокација које ће несумљиво утицати на концепт
и архитектуру.

Посебну групу чине теме везане за организацију саме марине.На пројектантима остаје да
се одлуче да ли је потребно следити упутство Плана и повећавати акваторијум марине или
задржати постојеће стање.Но без обзира на одлуку, проблематика профилације
обалоутврде односно кејског зида марине, начина успостављања везе понтона и обале,
као и избор системавезова остају као релевантна техничка питања уовом задатаку

Битна компонента у формирању сваког програма везаног за становање јесте социолошки
аспект.Претпоставке о корисничким групама директно утичу не само на функционалну
организацију стамбених јединица већ и на урбани склоп и просторне односе будућег
насеља. Пројектантима се оставља избор и дефинисање социјалног миљеа за који ће и у
комеће рализовати свој урбанистичко-архитектонски концепт.Овај доскора заборављении
напуштени аспект постаје све актуелнији и зато ће се њему дати адекватна позиција у
процесу пројектовања.

специјалиста из те области

.

.

У области економије земљишна политика и утицаји која она има у процесу планираљња и
пројектовања једна је од тема коју ће бити презентована од стране колега из Дирекције за
градско грађевинско земљиште. Такође, тема инфраструктурних система који прате овако
обиман и сложен градитељски захват, њен значај и вредност инвестиције биће такоће
анализиранаод стране

,
,

,
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ИЗ РИДЕРА:
МАРИНА ДОРЋОЛ
ТРАГАЊЕ ЗА ПРОГРАМСКИМ И ПРОСТОРНИМ АЛТЕРНАТИВАМА

ИЗВОД ИЗ ТЕРМИНСКОГ ПЛАНА

1 недеља недеља избора и упознавања

2 и 3 недеља рад на прелиминарном концепту
експеримент без ограничења
рад преко радне макете
предаја прелиминарног концепта

од 4 до 8 недеље рад на концепту
укључивање ограничења
контролна предаја идејног решења

од 9 до 13недеље рад на пројекту
Контролна предаја идејног пројекта

14 и 15 недеља финализација елабората
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Научно истраживачки пројекатСрпскеАкадемије наука и уметности
ПросториСавског амфитеатра центар културе Миленијум Реалистички приступ
Неки од узрока кризе у стамбеној изградњи,Први научни скуп „Унапређењестановања94“
Математичкимодел урбанистичких параметара и капацитета у реконстр
укцији континуалноизграђеног подручјаБеограда / саЉ.Петрушевски/
Анализа типова објеката оптималних величина парцелаи урбаних блокова код обнове и нове стамбене

руНовог градаСлобомира, Зборник радова-Љетнашкола урбанизма-Шипово
/саБ.Тмушић/
Фази управљањеурбанистичкимпројектима стамбених зонаБеограда,Одрживост и град,
(Београд АрхитектонскифакултетУниверзитета уБеограду) /саЉ.Петрушевски/
Урбанистички параметри регулационог плана каофлексибилниоквир пројектовања,
Зборник радова-Љетнашкола урбанизма-Шипово

ИЗЛОЖБЕ /ИЗБОР

Групни портретНовабеоградска архитектура, Београд,
Музеј савремене уметности 1983, Љубљана,Архитектурнимузеј.
Средиште културеТрећимиленијум, Београд, ГалеријаСАНУ

У трагању за урбаним континуитетом,Љубљана, Галерија „Рихард Јакопич“
Изложбарадова за борбину награду,НовиСад, ГалеријаСПЕНС-а
34Октобарски салон, Београд,Музеј 25мај
Други руски салон архитектуре и неимарства,Москва
Прваидруга изложбапројеката Катедре заАОП,АрхитектонскифакултетБеоград

ПРИЗНАЊА

Земуну (са арх.С.Лекићем)
НаградаУЛУПУДС-а за изведениентеријер храмаСвете тројцеХристовеПентекостне цркве у
Београду ( са проф.А.Стјепановићем).
Признање Салонаархитектуре за изведениентеријер храмаСвете тројцеХристове
Пентекостне цркве уБеограду (са проф.А.Стјепановићем).
Прва награда на Салону урбанизма уНишу у категорији (4) одрживиоблици
организовањастановањаидругих активности у граду;Регулацијони план за урбано подручје
градаСлобомира (са архБ.ТмушићиЉ.Дмитровић)Урбанистички заводРепублике српске,Бањалука
Посебно признање Салонаархитектуре из области архитектуре за објекат
ван територијеЈугославије за изведени стамбено-пословни објекат «Калдера» уБањалуци.

АКТИВНОСТИУСТРУЦИ

1985-86 Члан председништваУрбанистичког савезаСрбије
1984-86 ПредседникУрбанистичког друштваБеограда
1986-88 Чланредакције часописаИзградња
од2000 УСтручномсаветуУрбанистичког завода
2001-02 ЧланРепубличке ревизионе комисијеМинистарства грађевина

АУТОРИ
Унаведенимпројектима, конкурснимрадовима, студијама као аутори учествовали су:
арх. БранкаТмушић, проф.АлександарСтјепановић, проф.ДимитријеМладеновић, доц. ВујаАлександру,
проф.МилошПеровић, арх. ЛекићСветлан, арх. ДалиборБјелицаи тимУЗБЛ-а, арх. ЗорицаРомић.

изградњена примеру

и

Бранислав М. Стојановић
редовно професор
1950, Земун

БИОГРАФИЈА

1977
1986
1979
1980

1986

1987

1990

1998

1994-96

1991
1992
1993
1994
1996
1996
1996
1998
2002
2002

2005

1985

1998

Дипломрао у Атељеу професора МилорадаПантовића
Специјализираоиз областиСтановања
Пројектни биро „Инвест-биро“
Завод за планирањеразвоја градаБеограда

1983-86 Спољни сарадник на предметуСтановањенаАрхитектонскомфакултету
Универзитета уБеограду код проф.БранкаАлексића.
Градски завод за планирање, Београд,шефодсека за просторни развој и
билансе
Асистент приправник наКатедри заАрхитектонску организацију простора на
АрхитектонскомфакултетуУниверзитета уБеограду код проф.БраниславаМиленковића
Асистент уСтудију проф.АлександраСтјепановића

1993 Доцент уСтудију и преузимаобласт Туристичких објеката у оквиру
предметаПројектовање3
Ванредни професор
Редовни професор

1996 Упоследипломској настави на курсуУрбана обнова иреконструкција
аАрхитектонскомфакултетуУниверзитета уБеограду

1999-05 Професор на предметима Јавне зградеиСтамбене зградена
Архитектонско-грађевинскомфакултету уБањалуци

Продекан за наставу
ЧланСаветаАрхитектонскогфакултета

РЕАЛИЗАЦИЈЕ /ИЗБОР

Реконструкција и доградњастадионаФ.К. Земун
КућаЧелар, Земун
ХристоваПентекостна црква, Београд
АмамКнезаМилоша, ревитализација
Хотел уСочију, РускаФедерација
ЗградаРКЦ-а,Малгабек, Ингушетија
ЗградаРКЦ-а,Назрањ,Ингушетија
Ентеријер ресторана „Вила“, Београд
Стамбено пословни објекат „Калдера“ Бањалука
Стамбено пословна зградаРепубличке управецарина, Бањалука

2003 Стамбениобјекат, Дубљанска, Београд
2004 Двојна стамбена зграданаМачковом камену, Београд

Стамбено пословни објекат, Бањалука
2005 Изложбено продајни салонТојоте, Бањалука
2006 Комплекс граничног прелазаРача, РепубликаСрпска

УРБАНИСТИЧКИПЛАНОВИ /ИЗБОР

Изменеидопуне ГУП-аБеограда члан тима заНовиБеоград
1986-90 вишеДУП-ова / Зелени венац, Карађорћева,ЛолеРибара / Београд
1997 ГУПзаНови граднаДрини

Регулациони планблоковадужбулевара ЈА, Београд
2002 Регулациони план11блокова наДорћолу, Београд

КОНКУРСНИРАДОВИ
Учешћена преко 30 конкурса од тога 4 прве награде, 5 других 3 треће и вићиброј откупа

НАУЧНИИСТРУЧНИРАДОВИ /ИЗБОР
1985 Студија развоја централне зонеНовогБеоградаиСавског амфитеатра

оквиру публикације „Искуства прошлости“

2003

н

У
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Небојша Фотирић
самостални стручни сарадник
1969, Београд

БИОГРАФИЈА

1988

1995

1995

1995/96

1996

1998

1997

1998

2000

2002

2005

2006
2006

2000
2001
2005
2006
2006

1998/2004
1998/2006
2000/2003
2002/2005
2004/2006
2004/2006
2004/2006

“ ”
.

.

.

2
.

''

5/06

''
'' ''

.

уписао Архитектонски факултет у Београду, а дипломирао 1995. године са просечном оценом 9,02
у току студија и оценом10надипломскомраду, са темом Музеј архитектуре наКосанчићевомвенцу
кодментора проф.СрбољубаРогана
уписаоиодслушаопоследипломски курсАрхитектонска организација простора, посебан смер
Становање, на Архитектонском факултету у Београду, код ментора проф. Александра Стјепановића
уписао последипломски курсАрхитектонско урбанистичко пројектовање, наАрхитектонском
факултету уБеограду, ментор проф.БраниславСтојановић, који је у целости одслушаоиположио
све испите са просечномоценом10. Тренутно уфази припремемагистарске тезе
ради каодемонстратор на катедри за архитектонско и урбанистичко пројектовање, на предметима
Синтезни пројекат 1,2 и 3 у студију проф.ПредрагаЦагића
запосленнаАрхитектонскомфакултету уБеограду, на Катедри заАрхитектонско и урбанистичко
пројектовање, као лицеобдарено за научно-истраживачки радна предметимаСинтезни пројекат
1,2 и 3 у студију проф.БраниславаСтојановића.
запосленнаАрхитектонскомфакултету уБеограду, на Катедри заАрхитектонско и урбанистичко
пројектовање, као асистент приправник на предметимаСинтезни пројекат 1,2 и 3 у студију
проф.БраниславаСтојановића иПројектовање3.
изабран у звањесамосталног стручног сарадника на истимпредметима
Паралелно са педагошкимрадомбави се пројектовањемупракси и учествује на архитектонским
конкурсима у земљиииностранству
Учесник наВенецијанскомбијеналу архитектуре 2002. године
ЧланСАС,ДАБ,ИКС

припремаиобрада књигеСинтезних пројеката 1,2 и 3,Катедре за архитектонско и урбанистичко
пројектовање, зашколску 1997/98 годину, са групомсарадника, координатордоц. Д.Стаменовић.
припремаиобрада књигеСинтезних пројеката 1,2 и 3,Катедре за архитектонско и урбанистичко
пројектовање, зашколску 1998/99 годину, са групомсарадника, координатордоц. Д.Стаменовић.
припремаиизрада програма заСинтезни пројекат са темом '' ХотелБ категорије у ул. Тадеуша
Кошћушка'' за летњи семестар школске 2000/01 године, са доц. А. Вујом, коорд проф. Б. Стојановић.
припрема и израда програма за Синтезни пројекат 3 са темом Туристичко пристаниште на Сави''
за зимски семестаршколске 2002/03 године, са доц. А. Вујом, координатор проф.С. Роган.
предавање ''Доступност у архитектури'' на семинару одоступности наАрхитектонскомфакултету
у организацији СУАФ и ''Центра за самостални живот инвалида Србије''.
припрема и израда програма за ''Студио пројекат 1'' са темом ''Једнопороднично становање на Сењаку'' за зимск
семестар школске 200 године, са доц. А. Вујом
предавањеса темом ''Студентски домови'' на предметуТипологија 1 (у оквиру сета предавања)
гостујуће предавање на ИГ 11, предмет Ентеријер 2 са темом ''Пројекат, типски пројеката и каталошких пројекат
ентеријера сличности и разлике и примена у пракси''

спортско-рекреативницентарЗлатибор, БЛОК7 -
рехабилитационицентарБрестовачкаБања -
хиподром ''Царева ћуприја
стамбено-пословни комплекс Ожогино уТјумену, Русија
спортско-рекреативни комплекс уВеликомГрадишту

стамбено-пословни објекат у ул. Страхињића Бана бр.21, Београд
Стамбено-пословни објекат у ул,Пожешкој бр.56-58, Београд (у реализацији
стамбено-пословни објекат у ул. Цара Душана бр.29, Краљево
стамбено-пословни објекат Б8 у Денковој башти, Београд
стамбено-пословни објекат у ул, Вука Караџићабр.82-84,Обреновац (у реализацији
Стамбено-пословни објекат ''ЦЕНТАР'' у ул. Цара Душана бр.1, Нова Пазова
Стамбено-пословни комплекс у блоку 63 на ГП 4 уз ул. Гандијеву, Н Београд (у реализацији

)

)

)

од

од

од 2004

2002

УЧЕШЋЕУНАСТАВ

УРБАНИСТИЧКИ-АРХИТЕКТОНСКИПРОЈЕКТИИСТУДИЈЕ

ИЗБОРРЕАЛИЗОВАНИХОБЈЕКАТА (преко20објеката)

И

идејни пројекат
студија

студија
идејни пројекат

студија

ИЗБОРПРОЈЕКАТА (преко30објеката)

2002
2006
2006
2006

фитнес центар уТопчидеру,Београд.
породична кућа наМиљаковцу, Београд.
Стамбениобјекат, ул.ВојводеСтепебр. 71-73, Београд.
породична кућа уУлициНамесникаПротићабр. 3, Београ

ИЗБОРРЕАЛИЗОВАНИХЕНТЕРИЈЕРАЈАВНИХПРОСТОРА (преко50ентеријера)

ИЗБОРРЕАЛИЗОВАНИХЕНТЕРИЈЕРАПОСЛОВНИХПРОСТОРА (преко15ентеријера)

ИЗБОРРЕАЛИЗОВАНИХЕНТЕРИЈЕРАСТАМБЕНИХПРОСТОРА (преко15ентеријера)

ПРОЈЕКТИЕНТЕРИЈЕРАЈАВНИХ,ПОСЛОВНИХИСТАМБЕНИХПРОСТОРА (преко5 пројеката

ИЗБОРАРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИХКОНКУРСА (15 учешћа, 5 првихнаграда,1 трећа, 1 откуп)

САЈАМСКИШТАНДОВИ (преко70реализованхсајамскихштандова, преко25пројеката

ДИЗАЈНИУРБАНИМОБИЛИЈАР (преко реализованихпројеката, преко пројеката)

ИЗЛОЖБЕ

5 )

)
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1996
1999/2003
1999/2000
2001/2006
2003
2005

1999
2000
2004
2004
2004

1999
2000

1997

2001
)

2002

2002
,

2004

1994/2002
2000

2001

2002
2002

2006

4 “BEOSOFT .
13 “STEM .
16

MARINAYACHTING”,
wellness COUNTRY CLUB hotel BABE

FILIPMCM

BIANCOTRADE

160,

,

,

,

NEXT

:
.

продавница “НИУСЛУЖБЕНИЛИСТСРЈ”,у ул. Бранковој бр.16, Београд.
продавнице ” уБеограду,Н.Саду иЧачку
бутика ” уСрбији, Босни иХерцеговини,Македонији иЦ. Гори
парфимерија “ЈАСМИН” уБеограду,Н.Саду иПожаревцу.

бутик “ БулеварКраљаАлександрабр.88, Београд.
конференцијски и блок '' ”, Бабе.

пословни простор у ул. ГосподараВучићабр.160, Београд.
пословни простор “ ”, Церак, Београд.
пословни простор предузећа “НЕИМАРВ” у објекту “ОРАЧ”,ул. КњегињеЗорке, Београд.
просторије УНСу ул. Ресавској, Београд.
пословни простор предузећа “ ”, ул.Цвијићева, Београд.

стан у ул. ГосподараВучићабр. Београд.
стан уБулеваруМирабр.78, Београд.

позивни конкурс за идејно архитектонско решењеентеријера приземљаобјекта, скупштинских сала
и улазног хола градске скупштине, наТргуНиколеПашићабр.6, Београд
међународни јавни анонимни конкурс за идејно урбанистичко-архитектонско решење
универзитетског спортског комплекса уНикозији, Кипар
позивнианонимни конкурс за идејно архитектонско решењепарохијског домана врачарском
платоу уБеограду.
позивни конкурс за идејно решењештандадирекције за грађевинско земљиште
иизградњуБеограда уКану.
позивни конкурс за идејно архитектонско решењеадаптације и доградњеобјекта “АГРОБАНКА”
у ул.Сремској бр.3-5, Београд.

вишеизложби конкурсних радова
изложба '' УрбанизамиархитектураКраљевана крајумиленијума'' пројекат стамбено-пословног
објекта у ул.ЦараДушанабр.29,Народнимузеј, Краљево.
''Прва изложбанаставника и сарадника Катедре за архитектонско и урбанистичко пројектовање''
Архитектонскифакултет, Београд.
Салонархитектуре Спортска хала на води,Музеј примењене уметности, Београд.
Бијеналеархитектуре уВенецији са темом '' '' у оквиру Југословенске изложбе
'' Деконструкција и конструкција 1991-2002'', Венеција, Италија
''Друга изложбанаставника и сарадника Катедре за архитектонско и урбанистичко пројектовање'',
Архитектонскифакултет, Београд

АУТОРИ
У наведеним пројектима, конкурсним радовима, студијама као аутори учествовали су архитекти Игор Рајковић,
Весна Цагић, Милош Ненадовић, проф. Др Петар Бадовинац, проф. Мр. Рајко Корица, Драгана Корица

ПРВА НАГРАДА

ТРЕЋА НАГРАДА (ДРУГИ ПЛАСМАН

РАВНОПРАВНА ПРВА НАГРАДА ЖИРИА

ПРВА НАГРАДА РЕАЛИЗОВАНО

ПРВА НАГРАДА

.


