
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2010 године у 12 сати.   

 
 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата тематску област приватних архитектонско-урбанистичких 
објеката и простора (стамбени, производни, административни, услужни, продајни)..  
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанисточког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима.  
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења.  
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и петком од 14 до 22 сата. Настава  траје 14 
радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету.  За студио и семинаре 
предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће).15. недеља предвиђена 
је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- пројектантска радионица је посебан 
премет који није повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 
сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у 
понедељак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. Семинари 
учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 
14 радних недеља у школи. Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка до 1. 
септембра 2010 године у 12 сати. Презентација студија је у уторак 14. Септембра 2010 године. 

Пријављивање студената је среду 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5, заједно са 
понуђеним семинарима. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у сваком 
студију утврђује се на основу просечне оцене са основних академских студија. Листе са распоредом  
студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 20. септембра. Преостала места у 
студијима објављују се у другом кругу.  
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут 

од 09. 10. 2006. 
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МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 

И на небу и на земљи 

 Друштвена стварност данашње Србије и њени просторни изрази 
Година студија:  

1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/11 
Број кредита: 

16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2010/11 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2010/11 

Термини одржавања колоквијума: 
7. и 13. недеља 

 

Наставник: 

доц. арх. Иван Рашковић 

Сарадници у настави:   

асс. Јелена Ристић                                 

Број кабинета: 249 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): накнадно/по договору 

Телефон: 011 3218749                     Е-маил: agm – am @ еunet.rs; jelena.ristic@arh.bg.ac.yu 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

1. Просечна оцана основних студија 

2. Мотивисаност 
3. Владање аналитичким и графичким техникама 

4. Истраживачки сензибилитет изражен кроз пројекте и писане радове на основним студијама  

 

Циљеви и приступ настави: 
 

          Уочити битне друштвене карактеристике епохе у којој се налази домаћа средина и изнаћи просторне одговоре на неке 
потребе њених корисника. Питања економије, безбедности или духовности, јесу поједини аспекти колективног живота неке 

заједнице који, делујући кумулативно, граде културу њеног начина живота у најширем смислу речи. Један од израза одређене 
културе је и колективни систем вредности који дефинише животне процесе и валоризује стваралачке резултате појединаца, група 

и друштвене заједнице у целини.  

          Овога пута издвајамо два феномена чије особености, у домаћој средини, битно конфигурише данашња, транзициона 
ситуација у којој се налази наше друштво. Концентрисаћемо се на феномен профита и феномен вере схваћене као друштвено 

прихваћене, организоване идеологије. Циљ наставе је сагледавање и схватање савремене животне праксе и оператике 

изабраних друштвених феномена те проналажење просторног одговора на потребе одговарајућих корисника. Поменути 

феномени се, у овом задатку, у случају просторих израза, могу посматрати само као повод, или се третирају као садржај за који 
се осмишљава просторни склоп. Посебан изазов представља њихова могућа системска повезаност која се манифестује 

инструментом метафоре и поклапања односно, истоветности просторних потреба на принципијелном нивоу. Резултат рада треба 
да буде осмишљен простор који изражава један или оба посматрана феномена на метафоричан начин при чему уједно 

представља читљиву парадигму тренутног, друштвеног система вредности. Уз то, склоп треба да поседује и друштвено – 

едукативне аспекте који теже отклањању негативних тековина транзиционог периода у коме се домаће друштво налази. 
Поменути појмови су карактеристични за било који тренутак било које друштвене заједнице при чему садрже тековине које 

представљају сталне вредности отпорне на смене времена као и специфичности везане само за одређени историјски период. 
При том, они се изражавају кроз бројне институционалне облике као што су: зарада, материјално богатство или друштвена моћ (у 

случају профита), односно, религија, заједништво, моралност, црква или средство за постизање личног мира (у случају вере). 
Наизглед супротстављени један другом, ова два феномена граде и друштвени систем вредности при чему су и интерактивни: 
вера у материјално и позитивни морал у бизнису нпр. Позитивни ефекти профита се крећу од шансе за преживљавање у 



одређеним условима (сваки створен материјални вишак омогућава напредак) до стварања ситуације за развој јединке/групе у 

правцу хуманије цивилизацијске опције (оптимална материјална ситуираност). Позитивни ефекти вере се крећу од усвајања 
колективног система моралних вредности битних у успостављању кооперативних међуљудских односа до освајања итинерера за 

решавање дилема (сналажење у искушењима) као и средстава и алата за успостављање емотивне и интелектуалне стабилности 
( ... док ходам кроз долину смрти, ја се не бојим, јер Исус је мој пастир... говори у себи хришћанин у тренутку страха или ... изнад 
мене неста таме, валахи билахи... понавља муслиман у истој ситуацији... ).  

          Поред поменутих особина, данашња транзициона ситуација у нашем друштву генерише и негативне аспекте посматраних 
феномена и то: похлепу, бизарност у раскоши, кршење закона или безобзирност у стицању материјалног (у случају профита 

просторни израз је бесправна градња, освајање атрактивне локације упркос регулама итд.) као и операционализовање вере без 
основне спознаје њене суштине и суштине њене праксе. 

     Оба феномена се изражавају и кроз безброј просторних формција као што су: ( у случају профита ) шопинг мол, тезга на 
улици, фенси локал без цена у излогу, где се првенствено испољавају просторни феномени у служби зараде а у случају вере, то 

су: храм, заштићени свет ( ашрам или манастир ), парохија или место  молитве. Елементи просторних потреба су за оба 

феномена исти и односе се на локацију, опремљеност, ефикасност просторне шеме ( доступност и изложеност робе/идеје/поруке 
до нивоа наметања ) сугестиван архитектонски облик, читљива порука кодова и слично. Овде се, коначно и уочава њихова 
системска повезаност, односно LINK који представља додатни израз друштвене културе обојен транзиционим специфичностима 

(заштићени свет су и манастир и шопинг мол само са супротним предзнаком).  

          Овде се испољава и структуралистички/постструктуралистички однос два појма као бинома супротности и то: материјално – 
не/материјално, небеско – земаљско, сакрално – профано.  Као тема праксе, однос два посматрана феномена заузима оптимум у 
изразу: и на небу и на земљи, имплицирајући питање нужног сагласја супротности у стварном животу као и израза шизофрене 

структуре друштвених односа у ситуацији транзиције. 

 

Битни аспекти које у току истраживања изабраног феномена паралелно треба посматрати су и аспекти одрживости и 
енергетске ефикасности. Међународна заједница је током последњих двадесетак година иницирала и спровела бројне акције са 

циљем промоције одрживог развоја и енергетски ефикасне изградње. О томе сведочи и велики број пројеката који се баве овом 
темом. За разлику од развијених земаља у Европи, које у развој ове области улажу значајна средства и иницирају велики број 

истраживања, у Србији је значај ове теме препознат тек последењих деценија. 
Услед просторних, демографских, геополитичких, политичких и власничких промена, промена у праву располагања 

власништвом, али и услед све захтевнијих услова заштите животне околине просторно структурна и функционална 
трансформација градова у Србији интензивирана је у другој половини XX и почетком XXI века. Оваква трансформација има за 

последицу губитак способности одрживог развоја градова. Последице неконтролисане потрошње простора очигледне су како у 

најужем центру града, тако и у приградским насељима, односно периферији. С обзиром да физички простор припада категорији 
ограничених и необновљивих ресурса, намеће се неопходност развоја и трансформације града, на свим просторним нивоима, у 

складу са еколошком стратегијом одрживог развоја. 
Релевантност теме се пре свега огледа у неопходности решавања бројних проблема затеченог стања: не-еколошке 

структуре градског простора и историјски недостатак еколошке свести како стручне јавности, тако и корисника. Препознат је 
веома широк простор за побошање постојећих услова и проблема животне средине, али се намеће неопходност истраживања 

конкретних проблема и препорука за унапређење. 
Просторни израз, тј. урбанистичко – архитектонско идејно решење треба да буде у складу са стандардима и моделима за 

пројектовање и имплементацију одрживих концепата на различитим урбанистичким и архитектонским нивоима, од  појединачних 

објеката, до нивоа града; да понуди смернице за  развој нових и унапређење квалитета постојаћих градских простора, уз 
преиспитивање негативних последица изградње на друштво, економију и животну средину. Акценат је на одрживом 

иновативаном приступу планирању, пројектовању и ревитализацији изграђене градске средине,  
примени савремених модела и техника. 

Студенти освајају вештине уочавања друштвених феномена и претакања њихових особености у просторне формације које 
служе потребама одређених корисника. Сонда решења обухвата урбанистичке и архитектонске аспекте и нивое решевања 

проблема. 
 

Пројектни задатак: 

Студенти индивидуално анализирају изабрани феномен на најширем, појмовном ниовоу, уочавајући његово испољавање у 

области изграђеног простора. 

Изабравши један посебан просторни израз који конотира изабрани феномен, студент саставља пројектни програм и бира 
локацију. Сви параметарски елементи задатка: локација, програм, повезаност садржаја морају бити у функцији поменуте 

конотације – израза. 
У циљу постизања одрживог и енергетски ефикасног објекта питања локације и новопланираног објекта разматрају се на 

нивоу урбанистичке регулативе, пројектног задатка и програма са следећих аспеката: 
 

Контекст  
Анализом контекста саме локације потребно је омогућити максимално коришћење оријентације, дневне светлости и 

природних ресурса. Кроз детаљну анализу контекста, културне баштине, услова окружења, прилагодљивости и 

флексибилности током времена и прикладности размере, планирање и пројектовање треба да допринесе успостављању 
равнотеже изграђене и природне средине. 

 
Форма и функција  

Детаљном анализом потребно је у односу на карактеристике окружења дефинисати препоруке и моделе за оптимизацију 
коришћења светлости, природне вентилације, као и употребу пасивног грејања и хлађења. Примарни значај у одрживом 

развоју у процесу планирања и пројектовања насеља има диспозиција и типологија објеката, од чије морфологије у великој 
мери зависе физички услови остваривања еколошки квалитетних решења. 

 



 

Енергија  
Смањење трошкова и потрошње необновљивих извора енергије применом пасивних и енергетски ефикасних решења. 

Могућности коришћења алтернативних извора одрживе енергије као што су: ветар, соларна енергија, биомаса, топлотне 

пумпе итд. 
 

Резултат рада је урбанистичко – архитектонско идејно решење са елементима просторне студије у одговарајућој размери. 
Прилози су: планиметријски цртежи, тродимензионални прикази, макете, дигиталне презентације, видео радови. 

 

Метод извођења наставе:  

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвијају кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-
катедра, интерактивни облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације,  

есеји, семинарски радови итд. 

 

 

 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Разговор/дискусија о теми, 

уочавање друштвених 

феномена у домаћој средини 

данас 

Анализа задатих друштвених феномена и истраживање 

контекста, припрема подлога за рад 

02 Концептуална поставка и 

програмско решење 

Теме, искуства, садржаји, пројекције, припрема подлога  

03 Сазревање теме. Програмска 

решења 

Програм садржаја и референтне теме, контекст 

04 Алтернативна решења 

концепта 

Диспозиција објеката и волумена у контексту, саобраћајни 

концепт 

05 Програмска решења. Мастер 

план 

Дискусија – тема, програм, концепт 

06 Програмска решења Дефинисање индивидуалних задатака 

07 1. Колоквијум: Пројектни 

задатак 

Функција и структура садржаја 

08 Избор садржаја и прве скице  Индивидуални рад на програму и садржајима 

09 Студија обликовног концепта 

објеката 

Анализа контекстуалности новопројектованих структура, 

опредељење и разрада склопа 

10 Разрада пројекта Презентације, радне макете 

11 Разрада пројекта Радне макете 

12 Разрада пројекта Дефинисање прилога 

13 2. Колоквијум: Презентација 

14 Финализација пројекта Модел, просторна решења 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

1. Писмено - истраживачки есеј: Анализа изабраног друштвеног феномена А4 формат; текст, слике, обим 
по потреби. 

2. Графички елаборат: урбанистичко – архитектонско решење у одговарајућој размери са прилозима 

        (испитивање локације, програмске опције, планиметријски цртежи Р 1:250/200, пратећа                  

         објашњења, тродимензионални прикази, макете, мултимедијалне презентације. 

 

Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората.  

http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1409506047117590&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Jovanovic-Popovic,%20Milica%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1409506047117590&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Pusic,%20Ljubinko%22
http://www.vbs.rs/scripts/cobiss?ukaz=FFRM&mode=5&id=1409506047117590&PF1=AU&PF2=TI&PF3=PY&PF4=KW&CS=a&PF5=CB&run=yes&SS1=%22Durovic,%20Momir,%20ured.%22


Критеријуми оцењивања: 

1. Континуирани рад у студију(у индивидуалном и тимском раду): активност/систематичност/континуитет 
предаје 

2. Истраживачки есеј: прикупљање, обрада и систематизација 

података/структура/разрада/закључци/квалитет понуђених решења  

3.  Колоквијуми: Логичко повезивање истраживачког дела са концептом и програмом/степен испуњености и 

разрађености задатка/презентација 

4. Пројекат: квалитет (оригиналност и иновативност), разрада, комплексност и вишеслојност концепта и 

решења, постигнут ниво друштвеног и идеолошког значења решења, степен интегрисања идентитета 

простора и друштвеног идентитета 

 

Рад у студију је обавезан; лап топ или шина и лењири. 
 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и који  

се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних 
обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена.  

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 30 

колоквијуми 2*15 усмена одбрана пројекта 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 

ТЕКСТ ЗА WWW ПРЕЗЕНТАЦИЈУ: 

 
 

I na nebu i na zemlji. Društvena stvarnost današnje Srbije i njeni prostorni izrazi  

doc. arh. Ivan Rašsković, ass. Jelena Ristić  

 

Pitanja ekonomije, bezbednosti ili duhovnosti jesu pojedini aspekti kolektivnog života neke zajednice 

koji, delujući kumulativno, grade kulturu njenog načina života u najširem smislu reči. Jedan od izraza 

određene kulture je i kolektivni sistem vrednosti koji definiše životne procese i valorizuje stvaralačke 

rezultate pojedinaca, grupa i društvene zajednice u celini. 

Cilj nastave je sagledavanje i shvatanje savremene životne prakse izabranih društvenih fenomena, te 

pronalaženje prostornog odgovora na potrebe odgovarajućih korisnika. Pomenuti fenomeni se, u 

ovom zadatku, u slučaju prostorih izraza, mogu posmatrati samo kao povod, ili se tretiraju kao 

sadržaj za koji se osmišljava prostorni sklop. Elementi prostornih potreba su za oba fenomena isti i 

odnose se na lokaciju, opremljenost, efikasnost prostorne šeme (dostupnost i izloženost robe/ ideje/ 

poruke do nivoa nametanja) sugestivan arhitektonski oblik, čitljiva poruka kodova i slično. Ovde se, 

konačno i uočava njihova sistemska povezanost, odnosno LINK koji predstavlja dodatni izraz 

društvene kulture obojen tranzicionim specifičnostima (zaštićeni svet su i manastir i šoping mol samo 

sa suprotnim predznakom). 

Ovde se ispoljava i strukturalistički/poststrukturalistički odnos dva pojma kao binoma suprotnosti i 

to: materijalno–ne/materijalno, nebesko–zemaljsko, sakralno–profano i dr. Kao tema prakse, odnos 



dva posmatrana fenomena zauzima optimum u izrazu: i na nebu i na zemlji, implicirajuci pitanje 

nužnog saglasja suprotnosti u stvarnom životu kao i izraza šizofrene strukture društvenih odnosa u 

situaciji tranzicije.  

Bitni aspekti koje u toku istraživanja izabranog fenomena paralelno treba posmatrati su i aspekti 

održivosti i energetske efikasnosti. Prostorni izraz, tj. urbanističko – arhitektonsko idejno rešenje 

treba da bude u skladu sa standardima i modelima za projektovanje i implementaciju održivih 

koncepata na različitim urbanističkim i arhitektonskim nivoima, od pojedinačnih objekata, do nivoa 

grada; da ponudi smernice za razvoj novih i unapređenje kvaliteta postojaćih gradskih prostora, uz 

preispitivanje negativnih posledica izgradnje na društvo, ekonomiju i životnu sredinu. Akcenat je na 

održivom inovativanom pristupu planiranju, projektovanju i revitalizaciji izgrađene gradske sredine,  

primeni savremenih modela i tehnika. 

Studenti, ovde, osvajaju veštine uočavanja društvenih fenomena i pretakanja njihovih osobenosti u 

prostorne formacije koje služe potrebama određenih korisnika. Sonda rešenja obuhvata urbanističke i 

arhitektonske aspekte i nivoe reševanja problema. 
 
 

наслов - тема: 

 

I na nebu i na zemlji. Društvena stvarnost današnje Srbije i njeni prostorni izrazi  

doc. Ivan Rašsković, ass. Jelena Ristić  
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Формулар за оцене 
 
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 

Назив предмета:  
 

 

 
Наставник:  
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