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СТУДИО 1 
  



 

Нпви миленијум  и  нпве тенденције у пбликпваоу града  
Студија јавних прпстпра Бепграда у кпнтексту изградое бепградскпг метрпа 

 
 

Студио 1: Проф.мр  П. Арсић, асс. И. Николић 

 
 

Дигитална ревплуција и технички напредак ствприли су услпве за кпришћеое и примену нпвих 
мисапних система, нпвих технплпгија и материјала, а све тп у целини пружа у савременпм тренутку 
шансе за истраживаое и (мпгуће) ппстизаое, другачијих пблика и варијетета решеоа, примене 
технплпгија и унапређеоа стваралачких слпбпда, дп данашоег времена немпгућих или недпступних. 
 

Циљ наставе у студију је да студенти истраже мпгућнпсти  фпрмираоа и препбликпваоа јавних 
градских прпстпра, средствима урбанизма и архитектуре, уз примену нпвих сазнаоа и вештина из 
кпмплементарних пбласти, а све у ппступку синтезнпг сагледаваоа кпмплекса урбаних стаоа, прпцеса 
и прпблема,  те да крпз свепбухватнп анализираое и сагледаваое утицајних фактпра, дају пдгпвпр на 
пвакп дефинисан и ппстављен нпви изазпв времена.   
 

Од студената се пчекује да крпз другачији, мпжда и нпви, приступ прпцесу планираоа и прпјектпваоа 
градских целина - јавних градских прпстпра, ппкушају да усппставе нпве прпстпрне 
(пбликпвне/фпрмалне/кпмппзиципне) и прпграмске кпнцепте, изван упбичајених традиципналних 
лпгика, техника и кпнцепција.  
 

Настава у студију ће бити синхрпнизпвана и синтезнп реализпвана са наставпм кпја се пдвија у пквиру 
избпрнпг предмета ”Генеричка истраживаоа”, рукпвпдипца прпф. др Љ. Петрушевски, дипл. мат. и 
дпц. др М. Деветакпвић, дипл. инж. арх. 
 

У тпм смислу ће истраживаое и прпстпрнп пбликпваое јавних градских амбијената, кап и 
урбанистичкп-архитектпнска решеоа и пчекивани резултати, у склппу прпстпрних целина будућих 
метрп-станица, на планиранпј траси система метрпа, бити псмишљавана, праћена и спрпведена, 
између псталпг, и крпз генеричка истраживаоа фпрме, базирана на савременим и најнпвијим 
математичким кпнцептима. 
 

Идеја је да се савремени ппступци и технике генерисаоа фпрми, са кпјима се студенти уппзнају и 
примеоују их на пвпм избпрнпм предмету, кпнтекстуализују и примене у функцији фпрмираоа 
урбанистичкп-архитектпнских решеоа, а у пквиру наставе и прпблемских задатака у студију СП-3. 
 

Савремена пбликпвна решеоа неће бити истраживана искључивп са аспекта фпрмалнп-пластичних 
карактеристика, већ и са аспекта укупних структуралних и кпнструктивних захтева кпји се ппстављају, 
где је пбликпваое  схваћенп не самп кап скулптурални чин, већ кап деп  прпцеса прпјектпваоа и 
материјализпваоа реалних стаоа и структура.  
 

У тпм дпмену, предвиђена је и сарадоа са фирмпм ДуПпнт-Србија, крпз кпју ће  студенти испитивати 
мпгућнпсти, технике и начин реализације дпбијених решеоа применпм савремних кпнструкција и 
материјала / кпнкретнп материјал CORIAN/. У финалнпј фази пдабрани радпви ће бити и фабрикпвани у 
пвпм материјалу, у пдгпварајућпј технплпгији,  а штп ће представљати  и реалну мпделску  прпверу 
урађених решеоа. 
 

Ппред заједничке завршне излпжбе предвиђене прпгрампм предмета Студип Прпјекат СП-3, и 
Избпрнпг предмета „Генеричка истраживаоа“, студентски радпви ће бити презентпвани и публикпвани 
крпз званичне прпмпције прпизвпднпг и развпјнпг прпграма фирме ДуПпнт-Србија.   

http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2686
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Модул 18. – Студио пројекат 3 – Урбанизам   12 ЕСПБ 

ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ: 

Увођење студената у практичну примену теоретски апсолвираних знања из области урбанистичког 
планирања и пројектовања, кроз симулацију планерско-пројектантског процеса у коме је примаран 
урбанистички аспект задатка.  

Повезивање стечених знања и вештина у поступку урбанистичког пројектовања и увежбавање 
пројектовања сложених урбанистичко - архитектонских целина у реалном окружењу. 

Стицање знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката 
урбанистичког планирања и пројектовања (мулти-функционалне) локације.  

Разумевање специфичних реалних урбаних феномена и процеса њихове трансформације у посматраном 
социо-економском контексту. 

Оспособљавање за истраживање могућности унапређења урбане структуре и идентификацију циљева и 
ефеката развоја. 

Савладавање метода и техника процеса урбанистичког пројектовања, примена савладане методологије 
процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења. 

Савладавање метода и техника процене и евалуације понуђених решења у складу са постављеним 
циљевима. 

ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА: 

Тежишно: 

У:  Разумевање структуре грађене средине и фактора урбаних промена и развојних процеса, знања о 
основним урбаним функцијама и активностима, знања о принципима обликовања и уређења (јавних) 
градских простора,   (модули Увод у урбанизам, Урбана структура и функције). 

Остало: 

А: принципи и вештине пројектовања архитектонских мулти-функционалних објеката (модули Увод у 
пројектовање, Организација простора, Студио Пројекат 1 -Архитектура) 

АИ: принципи и вештине идејног пројектовања сложенијих конструктивних склопова (модули: 
Архитектонске конструкције 1, Студио Пројекат 2 -Конструкције). 

 

ТЕМАТСКИ ОКВИР:  БЕОГРАДСКИ МЕТРО И ГРАДСКА СТРУКТУРА 
 
Изградња Београдског Метроа ће да редефинише кретање у граду, начин коришћења града и просторни 
облик града. Препознавање његовог „утицаја“ на одређене хетерогене градске структуре основа је за свако 
будуће планирање. 
 
Београдски Метро (независни шински систем) односно ЛШС - Лаки Шински Систем, усвојен је као 
алтернатива веома потребном, али наводно превише скупом класичном метро систему. Овај систем предвиђа 
три линије са чворовима у градском језгру. Прва линија која ће се градити биће линија Коридора 1 фазе (1 
линија) која се простире од Устаничке улице на истоку, пролази кроз најуже централно градско подручје 
(Булевар Краља Александра, Трг Републике) у зони Бранковог Моста прлази Саву и улази у подручје Новог 
Београда одакле Булеваром Михаила Пупина долази до Земуна, Трговачке Улице. Ова линија треба да се 
гради седам година и коштаће укупно око 1,2 милијарде еура. Усвојено обликовно саобраћајно решење, 
наставак је разраде пројекта класичне подземне железнице из 1982. год. од  Бранислава Јовина, Михаила 
Малетина, Јована Катанића и Саве Ђаконовића, и прилагођено је Генералном Урбанистичком Плану Града 
Београда и променама на терену. 
 
Наведени систем „Београдског Метроа“ у целини, мрежа и објекти система као и његови посебни делови, 
тема су рада на предмету.  
 
План рада је да се: 
- испита планерско - економски контекст капиталног пројекта „Београдског Метроа“ (односно Коридора 1 

фазе) 
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- препозна стратегија просторног повезивања „Београдског Метроа“ са ширим урбаним системом, односно 
препозна везе између планског оквира, просторног окружења, пројектовања и изградње  

- дефинише адекватна урбане функционално-физичке целина која би била пример за истраживање 
будућег коришћења, уређења и организације градског простора у новом стеченом окружењу 

- и препознају нове могућности уређења одабране целине. 
 

ТЕМЕ ПО СТУДИЈИМА:  

Рад на предмету подразумева могућност тематског опредељења студента за ближи избор теме (која се 
обрађује у појединачном студију) која дефинише специфичан приступ раду на задатку и дефинише 
пројектантска опредељења у разради. 

Под разрадом се подразумева, урбанистички пројекат одабране целине, који треба да разреши однос нових 
просторних облика архитектуре и новог саобраћајног система. Основни задатак је да се успешно прилагоде 
урбани контекст, просторни облици архитектуре и комуникационе трасе.  
 
Тема по студијима биће презентоване на уводном предавању. 
  

ЗАДАТАК И ОЧЕКИВАНИ РЕЗУЛТАТ: 

Дефинисање стратегије и обликованог повезивања „Београдског Метроа“ (независног шинског система) 
са урбаним зонама града Београда, односно истраживање различитих могућности уређења постојећих 
урбаних облика у корелацији са новом обликом саобраћаја.  

Са циљем истраживања могућности унапређења постојеће урбане структуре, на основу анализе и 
разумевања контекста1 потребно је идентификовати и дефинисати урбанистички пројекат у оквиру задатог 
просторног полигона.  

Идентификација урбанистичког пројекта подразумева ближе дефинисање уже просторне подцелине у 
проблемском/тематском и локационом смислу. Рад на задатку је усмерен ка утврђивању предлога будућег 
коришћења, уређења и организације простора. 

У складу са поставком задатка и тематским оквиром, одабраном темом и уже дефинисаном локацијом 
(оквирне површине 2-5 ха) потребно је урбанистички пројекат обрадити кроз три  нивоа: 

1. Концептуална поставка:  

На нивоу концептуалне поставке ближе се испитују и формулишу циљеви, очекивани развојни ефекти и 
циљне групе корисника уже локације у односу на шири контекст. Очекивани резултат је успостављање 
адекватне релације са посматраним контекстом на више различитих нивоа: 

 програмском нивоу: дефинисањем структуре активности, предлогом могућих капацитета за 
планиране програме,  успостављањем веза са окружењем,... 

 просторном нивоу: дефинисањем концепта просторне организације и кретања у релацији са 
структуром непосредног окружења, поставком просторно-организационог, обликовног, композиционог 
концепта,...  

Посебне вредности се могу тражити у: очувању и наглашавању затечених вредности локације, начинима 
повезивања планираних садржаја са осталим градским активностима на посматраној локацији и њеном 
окружењу, начинима успостављања целовите концепције урбане форме  као  и  аутентичних амбијенталних 
целина... 

2. Урбанистички склоп: 

На нивоу урбанистичког склопа рад је усмерен ка истраживању облика нових просторно-функционалних 
склопова, процеса њиховог формирања, структуре и начина коришћења мреже јавних простора на одабраној 
ужој локацији.  

Предлог будућег коришћења и уређења простора треба да  је резултат избора одговарајућих активности и 
просторно-обликовних  решења у складу са постављеним концептом. 

У том смислу, очекивани резултат је просторно-програмско решење урбанистичког склопа са дефинисаним 
опсегом остварених капацитета изградње, основним регулационим и нивелационим елементима и правилима 
коришћења и уређења јавних простора. (Размера  1:1000) 

                                                 
1 Граница просторног полигона је оквирна и може се према потреби проширити. Граница подручја и одабрана информациона основа о 
структури обухваћеног подручја дати су у прилогу : Документација.  
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3. Урбанистичко-архитектонско решење сегмента: 

На нивоу разраде сегмента урбанистичког склопа рад је усмерен ка преиспитивању и провери квалитета 
предложеног регулационог решења урбанистичког склопа и ближем дефинисању основних правила даље 
архитектонске организације и материјализације простора. У том смислу, очекивани резултат је идејно 
урбанистичко-архитектонско решење сегмента са дефинисаним принципима архитектонске организације и 
материјализације простора. (Размера 1:500). 

НАЧИН РАДА : 

Начин рада, истраживачке методе и технике утврђује руководилац студија у сарадњи са осталим 
наставницима и сарадницима који учествују у реализацији наставе.  

Руководилац студија са тимом осталих наставника и сарадника посебно дефинише тему и начин 
идентификације урбанистичког пројекта у оквиру задатог полигона и поступак ближег дефинисања задатка. 
Даљи рад на урбанистичком пројекту подразумева обраду свих горе наведених нивоа  и постизање горе 
наведених очекиваних резултата. Тежиште рада студената, обим и ниво разраде пројекта по задатим 
нивоима може да варира, чиме се остварују посебни истраживачки резултати на нивоу студија или на нивоу 
индивидуалних пројеката. 

Рад на пројекту се може организовати групно и индивидуално.  

Настава се у току семестра одвија у три наставна блока у оквиру којих је рад усмерен ка истраживању, 
разради решења и евалуацији постигнутих резултата . Евалуација се врши јавно и групно на нивоу студија – 
радионица. 

На финалној јавној усменој одбрани пројекта презентују се све фазе семестралног рада приказане графички 
(оквирне размере од 1:5000 до 1:500, тродимензионални прикази) и  техникама по избору, у потребном броју 
прилога (3 плаката 50/70). 

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ: 

Оцена рада врши се на основу општих и посебних критеријума.  

Општи критеријуми односе се на процену достигнутог нивоа основних знања, вештина и техника 
урбанистичког пројектовања, кроз вредновање остварених резултата у односу на полазишта постављена 
ближом дефиницијом задатка : 

 Концептуална поставка: квалитет успостављене релације са контекстом 
o у програмском смислу 
o у просторном смислу 

 Урбанистички склоп: квалитет структуре склопа 
o У смислу односа јавно - приватно 
o У регулационом смислу 

 Урбанистичко-архитектонско решење сегмента: квалитет организације простора 
o У функционалном смислу 
o У обликовном смислу 

 Информативност и јасноћа приказа 

Посебни корективни критеријуми утврђују се по основи примењеног начина рада, тежишта и обима рада. Ове 
критеријуме утврђују наставници и сарадници који учествују у реализацији наставе. 

Прелазна оцена рада подразумева минималну оцену по општим критеријумима. 

ПРОВЕРА ЗНАЊА:  

Оцењивање рада на пројекту врши се кроз: 

 Оцењивање постигнутих резултата у току семестра: кроз две радне презентације пројекта – 
радионице, чиме студент стиче 40% (20%+20%) коначне оцене; и кроз активности на вежбама, чиме 
студент стиче 10% коначне оцене; 

 Оцењивање на јавној одбрани рада, чиме студент стиче преосталих 50% оцене (40% финални 
рад+10% усмена одбрана). 

Предвиђена је јавна усмена одбрана пројекта, а у оцењивању рада учествују сви наставници и сарадници 
реализатори наставе у студију.  

Сви радови се  излажу на семестралној изложби: Модул 18 - Студио Пројекат 3 – Урбанизам. 
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ОРГАНИЗАЦИЈА РАДА И МЕТОД ИЗВОЂЕЊА НАСТАВЕ: 

Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су интерактивни облици наставе, 
анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски 
радови итд. 

Рад се организује у 8 + 4 студија, са највише 20 студената у студију, уколико су у студију наставник и 
сарадник. 

Рад у студију воде и реализују најмање један наставник и сарадник из тежишне тематске области пројекта - 
урбанизам. 

У реализацији студијске наставе учествују и наставници компетентни за решавање проблемских аспеката из 
других научних и стручних области. Модалитети њиховог рада могу бити у виду тематских предавања, 
перманентног активног учешћа у реализацији вежби и консултација. 

Настава на факултету одвија се два пута недељно по 4 сата према утврђеном распореду. 

Настава се изводи кроз групни и индивидуалан практичан рад студената у два основна блока наставе, праћен 
тематским предавањима и дискусијама везаним за тему пројекта и кроз  две радионице у форми презентације 
и одбране радова. 
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ТЕРМИНСКИ ПЛАН:  
 
ОСНОВНЕ АКАДЕМСКЕ СТУДИЈЕ  

Модул 18 - Студио пројекат 3 – Урбанизам 
03 година В семестар  

назив курса: 
Курс 18. – Студио пројекат 3 – Урбанизам              12 ЕСПБ 
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А) Урбанистичко решење 
 
1. Концептуална поставка  
Идентификација урбанистичког пројекта и ближе 
дефинисање задатка. Препознавање проблема, 
контекста, вредности, ... 
Дефинисање полазишта, идеја, визија, циљева,... 
Концептуална поставка, успостављање релација са 
контекстом,... 
2.  Урбанистички склоп 
Поставка просторно-функционалног склопа,  
структуре јавних простора, мреже кретања, ... 
Коришћење и обликовање јавних простора,  
Регулациони и нивелациони елементи 
Провера испуњености постављених циљева 

 
индивидуални рад на 
пројекту,  рад на терену,  
читање литературе, 
истраживање примера 
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Б) Урбанистичко-архитектонско решење 
Разрада саобраћајног решења,  урбанистичка   техничка 
разрада,...  
Разрада архитектонског решења, ... 
Провера конструктивног склопа и концепта 
материјализације,.. 

 
Индивидуални рад на 
пројекту,  рад на терену,  
читање литературе, 
истраживање примера 

0 8 8 

11 0 8 8 

12 0 8 8 

13 
Радионица-Презентација 2: Провера квалитета 
предложеног решења 0 8 8 

14 
Презентационе технике предложеног решења 
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15 0 8 8 

пасивна  настава 
16  Консултације за завршетак пројекта 

 
Завршавање пројекта 
Припрема за одбрану 
пројекта 

0 8 28 

17 0 8 28 

18 
0 4 16 

Јавна усмена одбрана пројекта  0 4 0 
обрачун  сати  (у студију + 

ван факултета) 0 144 192 

укупан број  сати   336 
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''БЕОГРАДСКИ МЕТРО'' 
 

 
 
 
 

руководиц модула:  
проф. мр Рајко Корица 

 
руководилац курса:  

проф. мр Рајко Корица 
 

координатор организације курса: 
асис. Данило С. Фурунџић 

 
програм и организација:  

проф. мр Рајко Корица 
проф. др Миодраг Ралевић,  

доц. мр Ксенија Лаловић,  
доц. мр Јелена Живковић,  

доц. Зоран Ђукановић,  
доц. мр Урош Радосављевић, 

асис. Татјана Мрђеновић 
асис.  Данило Фурунџић 

асис. Сања Симеунчевић 
сарадник Славољуб Љубић   

Студио 
бр. 

Сала РУКОВОДИЛАЦ 
СТУДИЈА 
 

Наставник: Сарадник 1: Сарадник 2: 

 
Студио 
1 

221 проф. мр 
Петар Арсић 

проф. мр 
Петар Арсић 

асис. Ивица Николић 
 

асис. Aна Перић 

Студио 
2 

222 проф. др 
Миодраг Ралевић 

проф. др 
Миодраг Ралевић 

асис. Сања Симеунчевић 
 

асис. мр 
Владимир Михајлов 

Студио 
3 

226 
227 

проф. мр 
Рајко Корица 

проф. мр 
Рајко Корица 

асис. Данило С. Фурунџић сар Славољуб Љубић   

Студио 
4 

218 доц. 
Зоран Ђукановић   

доц. 
Зоран Ђукановић 

асис. 
Александар Бобић 
 

* накнадно ће бити објављено 

Студио 
5 

224 доц. мр 
Урош Радосављевић   

доц. мр 
Урош Радосављевић 

асис. 
Иван Симић 

сар Јована Павић  

Студио 
6 

219 
 

доц. мр 
Ксенија Лаловић 

доц. мр 
Ксенија Лаловић 

асис. 
Татјана Мрђеновић 

* накнадно ће бити објављено 

Студио 
7 

220 доц. 
Зоран Ђукановић   
(ове школске год. Води студио 
 доц. мр Јелене Живковић) 

доц. 
Зоран Ђукановић 

асис. Милица Милојевић 
 
 

сар. Данијела Милојкић 
* накнадно ће бити објављено 

Студио 
8 

228 доц. мр 
Александра Ђукић 

доц. Мр 
Александра Ђукић 

асис. 
Милена Вукмировић 

асис. Мира Милаковић 
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ИДЕЈА ТЕМЕ: ''БЕОГРАДСКИ МЕТРО'' 
 
 
Основна тема предмета је истраживање могућности предвиђања промена градске структуре Београда. 
   
Детаљније: претпоставе се одређене макро промене у граду и као задатак студенти (њих 240)  
добију да препознају и предвиде манифестације тих промена на мањим просторима града.  
 
Као производ рада на предмету, настало би по 5-10 различитих урбанистичких пројеката одређених делова града око 26 
метро станица. Односно 240 различитих урбанистичких решења, делова града око станица, која би се могла излагати и 
публиковати. 
  
Описано истраживања, веома су корисна за анализу могућности индукованих повраћаја инвестиција у инфраструктуру. 
  
Изградња Београдског Метроа ће да редефинише кретање, начин коришћења и просторни облик града.  
Пепознавање његовог „утицаја“ на одређене хетерогене градске структуре основа је за свако будуће планирање. 
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