
 

МОДУЛ М8.2 – Изборни предмет 2,  3 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 10.  јануара 2011 године.   

 
Студенти се пријављују за изборне предмете од 31. јануара до 4. фебруара. 
Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 

План рада 
Назив предмета: Arhitektonska Forma - Neboder 
 

 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија 2010/11 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2010/11 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2010/11 
Термини одржавања колоквијума: 
 

 
 

Наставник: Nenad A. Stjepanović d.i.a., MA, B.ofArch., LEED AP 

 

Сарадници у настави:   

 

Број кабинета:  

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

Телефон:     062.858.43.48    011.2436.707                      Е-маил: stjepanovic@earthlink.net 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просек на досадашњем току студирања.  
Просечна оцена, Пројектни Радови 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Укратко објаснити основни циљ наставе, релације задатка са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која ће 
студент стећи радом на предмету и допринос  тих знања укупној компетенцији студента.  

Циљ наставе је проучавање типолошког елемента – торња, кроз контекст и историјски развој како би се 
редефинисала форма према потребама садашњих урбанистичких услова и просторних схватања у концептуалном 
смислу. 
 
Историјски проучити однос форме и функције у типолошкој форми торња у приватном и јавном домену. На основу 
изабраних пређашњих типлолошких модела формулисати метод за разраду слободно постављеног проблема у 
односу на потребе данашњег становања и коришћењe јавног простора. Та сазнања применити приликом 
архитектонске анализе торња. Потом развити тектонски израз или морфолошки дефинисати образце са стварање 
форме који оправадају постављену идеју и тематску целину – становање, јавни простор, културни садржаји итд. 
Пронаћи локацију у градском контексту по слободном избору који би одговарао у социјалном и намеском смислу 
просторном потенцијалу торња. Аналитички обрадити податке, регулацоне линије и прописе у ордеђеној градској 
зони које је могуће креативно применити у разради волумена, и облика.  
Објаснити мотивацију и разлог избора специфичне локације. Приказати  кроз анализу постављеног проблема и 
урбанистичког контекста основу, пресек, и изгледе пројектног решења небодера. (Формално представити нову 
типолошку јединицу кроз макету или 3D модел). Непотребно је детаљно разрађивати програмску специфакцију са 

mailto:arh.webmaster@gmail.com


 

тачним визурама, правцима циркулације (пожарни пут, капацитети степеништа, пролаза итд.) и конструктивне 
детаље. Објаснити поступак израде ликовног облика путем поставке проблема и архитектонског одговора на 
задате проблеме. Усменим путем представити синтезу и разраду пројекта. За завршни рад потребно је доставити 
кратки писани елборат који садржи основну мотивацију и идејно објашње пројекта, као и графички елаборат који 
путем дијаграма визуелно објашњава основни просторно-архитектонски концепт. 
 

Садржај наставе: 

Објаснити и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет, као и структуру 
тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати. 

Форма Торња: Торањ представља један од најбитнијих нових форми модерног града. Проблематика небодера 
уједно симболички представља техничко достигнуће (зидна завеса – цуртаин wалл, лифт) и архитектоснко 
отелотверење нове идеје у конфигурацији урбаног простора и многоструких програмских садржаја у вертикалном 
низу. Небодер настаје као парадигма тржишне берзе где вредност парцеле експоненцијонално расте са густином 
насељености, географском позицијом и економском прерасподелом добара 
У двадесетом веку реализују се нова урбанистичкa решења од Hilberseimer-ових до Le Corbusier-vih визија. Попут 
нових градова типолошки развој зграда прати нове архитектонске облике који се образују на новим принципима 
просторног планирања, грађевинских технологија као и функционалног развоја индустријских и производних зона у 
градовима. Те нове структуре колико симболично означавају епоху толико оне епиграмски представљају 
културолошке знакове у развоју друштва – линеарни градови, градови светла и зелених површина (La Cite 
Radiuse), вертикални градови, Метаболизам. Који су нови урбанистички изазови данашњице и потребе 
комодификованих мултимедијлних просторних облика у густо насељеном градском језгру? Отисовим открицем 
лифта у 19-ом веку у граду механичке репродукције (Wалтер Бењамин) систем капитала аналогно ствара нову 

функционалну архитектонкску форму – торањ, небодер. Учинковитост тржиста се мери начином и брзином размене 
средстава за производњу, па самим тим торањ постаје појам од култруног значења; а истовремено, прагматицно, 
одсликава хетеротопију масовне производње у смислу вредности земљишта. Проблеми данашњице се умногоме 
разликују од првобитних брига и мотива у архитетконском планирању и изразу са којим се сусрећемо у 
метрополама 19-ог века. ‘Споменици’ индустријског доба су несумњиво индустријски паркови, торњеви, водо-
торњеви, модуларана производња стамбених јединица, понављајући образци у просторном планирању и 
аутомобилски саобраћај. Остаје да се види које су нове могуће урбанистичке форме и архитектонски облици у 
контескту густо насељених градских целина где се форма торња најчеће појављује а које одговарају данашњим 
изазовима животне средине, скучености, одрживости, вишеструким програмским садржајима, и све мањим 
расположивим простором и финансијским средствима.  
 
 
 

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. 

Израда семинарског рада се зансива на типолошкој анализи, обради релевантне литературе  у оквиру вежба један 
на један као и на учествовању у дискусијма у току самих предавања. Предавања обухватају тематику различитих 
епоха кључних за еволуцију архитектонских појма – небодера, као и нових просторних схватања у урбанистичком и 
архитектонском изразу. 

 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Predavanje Град Индустријске Револуције – торањ као нови типолошки елемент 

02  Читање и дискусија; разрада тематских идеја за истраживање 

03  Избор теме и анализа проблема 

04 Predavanje Нове форме у типолошкој категорији торња  у симболичком и социо-економском 

смислу – Сеценионизам (Бозар, Арт Деkо) i Deuтche Werkbund; Adolf Loos, Peтer 

Behrens 

05  Припрема теме и дискусија на основу прочитане литературе  

06 Predavanje Критичка анализа садашњег урбанистичког стања; карактер урбаног простора и 

изазови у којем торањ представља основни урбани елемент – Град Колажа, 

http://www.google.com/search?hl=en&&sa=X&ei=kof6TILxMoWg8QPW5pXNCw&ved=0CBYQvwUoAQ&q=hilberseimer&spell=1


 

Ситуационисти и Ситуационистичка Интернационала (Consтanт),  

07 1. Колоквијум: Консултације и подношење абстракта семинарског рада 

08  Разрада теме и синтезног рада 

09 Predavanje Дефиниција и типологија торња 

10  Разрада теме и синтезног рада 

11  Форма Торња у  идеологији Функционализма и Модернизма 

12  Дускусија и консултације 

13 2. Колоквијум: Презентација радова 

14  Презентација радова 

 

Обавезна литература:  

Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 

Ferris Hugh, The Meтropolis of Tomorrow, New York, NY 
Kevin Lynch,  The Image of тhe Ciтy, MIT Press, Cambridge MA 1960  
Evans, Robin, The Projecтive Casт: Archiтecтure and Iтs Three Geomeтries, Cambridge, Mass., MIT Press, 1995 
Translaтions from Drawing тo Building and Oтher Essays, Cambridge, Mass., MIT Press, 1997 
Rem Koolhas, Delirious New York: A Reтroacтive Manifesтo for Manhaттan, New York,  Crown Publishing Group, 
1978 
Giedion, S., Space Time and Archiтecтure, Cambridge Mass., Harvard Press 1971 
Colomina Beaтriz, Privacy and Publiciтy:Modern Archiтecтure as Mass Media, Cambridge: The MIT Press, 1994 
Collage Ciтy, Fred K. Colin Rowe, MIT Press, 1992 
Banham, Rayner, Theory of Design in тhe Firsт Machine Age, London, 1960 
Choay, F. “Urbanism and Semilogy” and Coloquhon, A, “Typology and Design Meтhod” in Jenks, C. and Baird, J., 
Meaning in Archiтecтure, London 1969 

Препоручена литература: 

Zevi, Bruno, The Modern Language of Archiтecure, Universiтy of Washingтon Press; 1978 
Baudrillard, J., Simulaтions, N.Y., 1983 
Posтmodernism-The Culтural Logic of тhe Laтe Capiтalism, Fredric Jameson, Duke Universiтz Press, Philadephia, 
1999  
Edwin Panofsky, Meaning in тhe Visual Arтs, NY 1955 
Dal Co, Francesco, Archiтeттura conтemporanea (con M. Tafuri), Elecтa, Milano, 1976 
Zevi, Bruno, The Modern Language of Archiтecure, Universiтy of Washingтon Press; 1978 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, размере, формате и број листова 

Израда семинарског рада се се заснива на разради задате теме и њеној презентацији у облику писаног елабората 

и графичких приказа концептуланог решења. 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 
компетенција. 

Критичко и активно суделовање у настави 
Прецизан и подробан истраживачки рад на пројектном задатку  
Системтичност 
Темељита анализа која укључује графичке приказе и налазе 
Усмено излагање семинарског рада 

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 15 пројекат 20 

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_Press
http://www.amazon.com/gp/product/0262550385/ref=pd_lpo_k2_dp_sr_1?pf_rd_p=486539851&pf_rd_s=lpo-top-stripe-1&pf_rd_t=201&pf_rd_i=B000OQGHTI&pf_rd_m=ATVPDKIKX0DER&pf_rd_r=1H88DNR7TTGST8DX20GN
http://eng.archinform.net/arch/30983.htm
http://eng.archinform.net/arch/30983.htm


 

колоквијуми 15 усмена одбрана пројекта 20 

семинари  писмени елаборат 30 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 

 



 

 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 



 

 

 

 

 


