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Назив предмета:  
 
МОДУЛ М4 – Aрхитектонско-урбанистички пројекат 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - Мастер, 2009/10 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
 
уторак и четвртак (14 недеља) 14-22, према распореду часова                
Термин одржавања испита: 
 
накнадно - у складу са терминским планом 
Термини одржавања колоквијума: 
 
контролне предаје релевантног материјала у шестој и дванаестој недељи, у договору са студентима 
 
Назив пројектног задатка: 

 
КОЛЕКТИВ VS ИНДИВИДУA 

Пројекат стамбене групације на Бањици, БГД.,  становање у насељу –редефиниција   

Наставник:   
 
арх. Борислав Петровић, доцент 
 
Сарадници:  
 
арх. Душан Стојановић, асистент 
арх. Срђан Дерајић, 
апс.арх. Ален Спахић  
Број кабинета:  

239 
Време за консултације са студенатима: 

накнадно - у договору са студентима 

Телефон:   
 
011 3218739                                                                                                                                                           

e-mail:   agm–am@eunet.rs              
Назив семинара  
 
Београдска насеља - критички осврт   
 
Руководилац семинара: 
 
арх. Борислав Петровић, доцент 
  

Посебни критеријуми за пријем студената: 

мотивисаност , 
склоност ка истраживању тематике стана и становања 
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Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ задатка је преиспитивање појмовне основе вишепородичног становања у градском насељу. 
 
С обзиром на поновну актуелност ове проблематике, уз осврт на ранија велика остварења овог типа, 
као и „београдску школу“ колективног становања, настава ће бити усмерена на њихову критичку 
анализу, као и сагледавање и истраживање могућности и домета оваквих захвата у савременим 
условима. 
 
Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева присуство и 
утицај епохе на архитектуру и феномене којима се ова област стваралаштва бави. У овом контексту, 
простори стана и становања сигурно јесу међу најбитнијим егзистенцијалним условима, јер директно 
утичу на свакодневни живот и срећу корисника. 
Упоредном анализом схватања појмовне основе и вредносног система различитих историјских 
тренутака евзаних за ову тему, нагласак је на антиципацији епохе која настаје, као и схватању да она 
неизбежно садржи елементе прошлог и будућег. 

Пројектни задатак: 

Задатак се односи на архитектонско урбанистичко решење групације (или више групација) јединица 
намењених вишепородичном становању, као и одговарајућих капацитета пратећих садржаја и 
инфраструктурних система (саобраћаја). 

Укупан архитектонски израз, као и просторна композиција треба да афирмишу квалитете локације, која 
се налази на јужној падини Бањице и која, својим сачуваним потенцијалом, поседује услове нове 
градске резиденцијалне зоне. 

Урбанистички концепт ради се у оквиру групе од два до три члана (или индивидуално), док се разрада 
задатка, односно решење стамбене групације, ради самостално. Капацитет локације, број стамбених 
јединица и кућа, дефинише се у односу на урбанистички концепт, физичко-просторне карактеристике и 
уобичајене параметре за ову зону градске територије.  

Мали пројекат ће се бавити темом станоградње у централном градском језгру и већ формираном 
контексту. 
 
 
Метод извођења наставе: 

 
Настава подразумева интерактивну релацију свих учесника (студената и наставника), усмерену на 
стално преиспитивање значења појмова релевантних за тематско усмерење.  
Рад ће се одвијати у неколико секвенци, које представљају итерабилни циклус, у коме се резултат 
предходног истраживања поставља као проблемска основа следећег. 
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План и програм рада у студију 
 
недеља студио                                             семинар 1     семинар 2  

01 
 
15.- 17.09. 

уводна реч -  
дискусија о теми  

избор улазних параметара дефинисање оквира 
релевантних појмова 

по избору  

02 
 
22.- 24.09. 

појмовна основа искуства, пројекције   
београдска насеља - 
критички осврт 1 

 

03 
 
29.09- 01.10. 

визуализација - 
операционализација 

елементи програма,  
профилација 

гостујући предавач   

04 
 
06.- 08.10. 

програм алтернативе - поставка београдска насеља - 
критички осврт 2 

 

05 
 
13.- 15.10.  

први циклус - нулта 
хипотеза 

индивидуални рад београдска насеља - 
критички осврт 3 

 

06 
 
24.- 26.10. 

1. колоквијум 
пројектни задатак  

дискусија, одреднице београдска насеља - 
критички осврт 4 

 

07 
 
20.-22.10. 

критика – издвајање-
пренаглашавање 

истраживање, 
усмеравање 

београдска насеља - 
критички осврт 5 

 

08 
 
27.- 29.10. 

мали пројекат индивидуални рад гостујући предавач  

09 
 
03.- 05.11. 

мали пројекат индивидуални рад радионица  

10 
 
10.- 12.11. 

други циклус - негација могућности, домашаји београдска насеља - 
критички осврт 6 

 

11 
 
17.- 19.11. 

критика – издвајање - 
пренаглашавање 

упоредна анализа београдска насеља - 
критички осврт 7 

 

12 
 
24- 26.11. 

трећи циклус - 

конвергенција 

резултанте презентација / дискусија  

13 
 
01- 03.12. 

2. колоквијум 
дефиниција решења 

дискусија, одреднице презентација / дискусија  

14 
 
08- 10.05. 

финализација пројекта закључци, критике закључци, критике  

 

Литература: 
- Нова урбаност, Београд, ДУБ, 2008. 

- CITIES – ARCHITECTURE AND SOCIETY, vol.I,  Venice, Marsilio editori s.p.a., 2006. 

- CITIES – ARCHITECTURE AND SOCIETY, vol.II, Venice, Marsilio editori s.p.a., 2006. 

- VERB processing, Barcelona, ACTAR, 2005. 

- Vincent Guallart,  SOCIOPOLIS, Barcelona, ACTAR, 2004. 

- In between cities, EUROPAN 6, EU, NAI publishers, 2003. 

-  Boeri, Koolhaas, Kwinter, Fabricius, Obrist, Tazi,  MUTATION,  Barcelona, ACTAR, 2003. 

-       B.van Berkel, C. Bos, Move, Amsterdam, Goose Press, 1999 

-       M. Van Schaik, EXIT Utopia, Architectural Provocations 1956-1976 

-       АРХИТЕКТУРА И УРБАНИЗАМ , бр.74-77, Београд, 1975. 

-       У.Еко, Култура, информација, комуникација, Београд, Нолит, 1973 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 

Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората, обим и садржај у договору са студентима. 
 
 
Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току семестра 10 утисак наставничког тима 10 
колоквијум 1  10 пројекат 50 
колоквијум 2 10 усмена одбрана пројекта 10 
  
 
Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


