
Модул 8 – СТУДИО ПРОЈЕКАТ 1 – архитектура   
3.семестар основних академских студија, 2010/2011 
Руководилац предмета : доц. арх. Зоран Абадић  
Координатор : Асс. арх. Гроздана Шишовић  
 
Тематска област : породично становање, прелазни облици становања 
Термин одвијања наставе : уторак и четвртак од 8.15 до 12.00 сати 
Број радних недеља : 15 
 
 
 Задатак препознавања / 
 „Чамац“ за двоје 
 Макета / размера 1:10, материјал : картон или папир беле боје 

 
 

1. Задатак /  
К у ћ а   н а   о б а л и 
 

 Тематски оквир : породично становање на одређено време 
 Просторни оквир : обала мора - руб дефинисане геометрије терена 
 Програмски оквир : привремени смештај за одмор четворочлане породице 

 
За потребе становања четворочлане породице израдити пројекат Куће за одмор, за привремени 
боравак у природном амбијенту. 
Задатак није само кућа као одговор на услове локације и специфичност терена већ кућа која у себи 
садржи елементе узбуђења, неочекиваног, променљивог. 
Ради се о нечему више, о кући која се развија не само изнутра већ и из свог окружења па се тако може 
размишљати о атрибутима привремености, нематеријалности, променљивости. 
 
Иако се у називу чита чега је кућа део, заправо се много више ради о специфичном начину становања 
и одлуци, ставу, избору једног броја оних који хоће тако да живе. 
 
Одабрани терен за смештање куће је на изглед апстрактан али врло конкретан чија је конфигурација и 
геометрија јасно дефинисана.  
Оно што целу ствар чини посебно драматичном јесте форма и карактер терена као и сазнање да се у 
ствари налазите или можете наћи на самом рубу, са ове или оне стране.  
 
Просторни елементи / 
 
Локација : обала мора 
Конфигурација и геометрија терена : одређена, високи гребен 50м са шљунковитом плажом 
Клима : умерена и влажна 
Волумен куће : до 700 м3  
Висина куће : јединствена, неодређена 
 
 

 



Програмски елементи / 
 
Корисник : четворочлана породица + 4 (гости куће) 
Основна структура  / 
Простор за :  дневне активности и окупљање, кување, ручавање, слободно време, одржавање личне 
чистоће, одмор, читање, забаву, спавање. Простор у оквиру куће планирати као променљив уз 
могућност адаптације и прилагођавања различитим просторним и програмским сценаријима. 
Кућа поред неопходних техничких просторија треба да садржи „бонус“ простор посебан по свом 
карактеру и физиономији намењен опуштању, осматрању, чулном уживању.  
Функција овог простора је слободна а карактер, волумен и физиономија је предмет истраживања у 
односу на основни просторно програмски концепт целине. Испитати могућност осветљавања 
просторија дневним светлом кроз отварање и допуштање сагледавања и визуелног контакта са 
природним окружењем уз формирање отвореног простора у виду активне „кровне“ терасе. 
Посебну пажњу обратити на контакт куће и тла у вертикалном и хоризонталном плану. 
За очекивати је заузимање критичког става у доношењу одлука и одговорност у конципирању простора 
јединствене физиономије, специфичног амбијента и укупне сценичности различитих временских услова 
током целе године. 
Истражити могућност репетиције кућа са идејом формирања мање групације у виду кампа. 

  
 
 Кључни циљеви 
 

- Разумевање природног окружења - контекста 
- Истраживање локације у односу на решење / интервенцију 
- Дефинисање програмске основе 
- Способност конципирања просторне форме у оквиру задатог окружења 
- Потенцијал функционалне организације 
- Развијање елемената куће на нивоу личног истраживања 
- Селектовање аргумената за унапређење простора 

 
 
 Садржај елабората 
 
 Прилози : 
 Графички (планови) и  ликовни (слике) 
 Решење целине : Ситуациони план 1:250, (цртеж + ) 
   Концепт (цртеж + фотографија макете, фрагмент, пресек) 
 Решење куће : Основа на нивоу терена - партерно решење (контакт куће и тла) 1:50 
   Карактеристичне основе - структура простора (функција) 1:50 
   Пресеци - структура простора (карактер и физиономија) - заједно са окружењем 1:50 
     
 Просторни  (тродимензионални)  
 Макета целине : 1:250, материјал - картон, боја једна 
 Макета куће : 1:50, материјал - картон, дрво, клирит, метал  
 
 Текстуални (не дескриптивни) 
 Концепт целине и решење куће : до 6000 карактера без размака 
 
 
 Формат елабората 
  
 Штампано у форми публикације - А3 или 2xА3 (хоризонтално или вертикално) 
 Дигитално у форми презентације - CD , (jpg. pdf. ppt.) 
  
 
 Напомена :  
  
 Сви прилози треба да су лако читљиви, да јасно говоре о концепту-решењу, просторним квалитетима и 
 односима, окружењу, позадини, задатим условима, (контраст, прилагођавање, камуфлажа.....) 
 Макета (формат, кадар, размера и детаљност) се конципира у односу на решење, и увек заједно са 
 делом припадајућег терена. 
 Водити рачуна о избору прилога и селективности у одабиру графичког материјала у односу на оно шта 
 се жели и треба приказати. 



2. Задатак /  
Апартман на последњем спрату солитера 
 

 Тематски оквир : (више) породично становање вишег стандарда 
 Просторни оквир : лука града велике густине насељености 
 Програмски оквир : апартман – стан четворочлане породице 

 
 
На врху солитера, његовом последњем спрату, испројектовати апартман за потребе становања 
четворочлане породице. 
У просторном смислу солитер је део луке града велике густине насељености. 
Ради се о становању у граду у вишепородичном објекту посебном по месту са свим привилегијама које 
му његова позиција, одвојеност од терена доноси. 
Живету на врху солитера јесте избор и жеља за једном врстом слободе која се на том нивоу осећа. 
Директан, физички контакт стана и тла не постоји што додатно целу ствар чини донекле слободнијом. 
Непосредно окружење стана јесте отворен простор, небо, сунце, звук и поглед на луку. 
Ексклузивност простора јесте висина на којој се стан налази и могућност различитог третмана саме 
опне која формира и дефинише унутрашњи простор. 
Транспарентност простора се у овом случају може вишеструко анализирати као легитиман приступ при 
конципирању интеграције спољног и унутрашњег. На нивоу јединице остварити вишестрану 
оријентисаност као и могућност екстензије у вертикалном плану. 
У односу на задату основу последњег спрата, затворени простор стана чини 60% површине основе док 
преостали део припада отвореном, полуотвореном или некој врсти наткривеног простора са 
могућношћу вишенаменског или одређеног начина коришћења. 
Истражити потенцијал овог простора у програмском и просторном смислу а у функцији корисника. 
Очекује се савремен одговор као становање вишег стандарда и опремљености у граду.   
 
 
 
Просторни елементи / 
 
Локација : лука града 
Окружење : небо, сунце, облаци, лука 
Конфигурација терена : равна 
Клима : умерена 
Објекат : солитер, задате основе, површина 230м2 + 40м2(степениште и лифтови) 
Спрат : 19. 
Волумен затвореног дела стана : до 450 м3  
Висина стана : 4,75 јединствена 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



Програмски елементи / 
 
Корисник : четворочлана породица 
Основна структура  / 
Сам простор конципирати са могућношћу променљивости, вишенаменског карактера. 
Водити рачуна о свакодневним потребама корисника, начину функционисања и навикама. 
У оквиру стана пројектовати просторије намењене дневним активностима, припрему хране, ручавање, 
спавање, одржавање личне чистоће.  
Истражити ниво комуникације унутрашњег и спољног простора по вертикали и хоризонтали, место на 
коме је то могуће да се деси у односу на функцију. 
 
Унутрашње преграде планирати као лаке, померљиве са могућношћу различитог постављања у 
зависности од потребне величине и планиране функције. 
Проверити потенцијал двоетажног организовања простора и диференцирања основних функција.  
 
Стан програмирати као отворен простор у коме треба дефинисати фиксне елементе инсталационих 
блокова за потребе функционисања кухиње, тоалета и купатила. 
 
У програмском смислу потребно је увидети значај дисциплинованог организовања стамбеног простора 
у граду.  
  
 
 
 

 Кључни циљеви 
 

- Разумевање и примена принципа становања у граду – контекста 
- Увидети разлику између дефинисања простора становања у контакту са тереном и без 
- Унапређење стандарда живљења на последњем спрату солитера 
- Истраживање просторних модела у оквиру задатог волумена / интервенција 
- Анализа програма и релација унутар склопа 
- Експериментални приступ организовања простора 
- Развијање елемената стана, ентеријера и опреме 

 
 

 Садржај елабората  
  
 Планови : карактеристична основа и пресек 1:50 
  
 Макета : са елементима опреме и ентеријера 1:25, материјал - (картон, дрво, клирит, метал)  
 
 Фотографија : карактеристичан део простора, црно бела, формат А3 
 
 
 Формат елабората 
  
 Штампано у форми публикације - А3 или 2xА3 (хоризонтално или вертикално) 
 Дигитално у форми презентације - CD , (jpg. pdf. ppt.) 

 
 
 

 Напомена :  
  
 Планови су дводимензионална представа основних функција стана са јасно читљивом организацијом 
 унутар структуре јединице, са уцртаним елементима намештаја, ентеријера и опреме као 
 архитектонске симболе за разумевање функционисања стана 
  
 Макета треба да покаже све елементе простора, кориснике, односе елемената, начин коришћења и 
 организацију стана са детаљима намештаја и опреме приказаних у функцији решења. 
  
 Фотографије треба да прикажу сценичност, ликовност, атмосферу, амбијент и основни карактер стана. 
  
  



Термински план одвијања наставе 
 
 
1.недеља 
14.09.2010. Уводно предавање, АФ, 08.15  /  упознавање, разговор о начину рада, увод у задатак „препознавања“   
16.09.2010. Интервју - Усмена презентација задатка „препознавања“ са макетом  1:10 
 
2.недеља  
21.09.2010. Увод у први задатак : „Кућа на обали“, анализа задатка у оквиру задате тематске области 
23.09.2010. Формулисање програма у односу на корисника у форми пројектног задатка 
 
3.недеља 
28.09.2010. Прелиминарни концепт - решење целине, однос куће и терена / макета 1:250, 1:100 
30.09.2010. Практичан рад на концепту / просторне интервенције 
 
4.недеља / недеља за екскурзије 
05.10.2010. Практичан рад на концепту / просторне и програмске интервенције 
07.10.2010. Практичан рад на концепту / просторне и програмске интервенције 
 
5.недеља 
12.10.2010. Просторно програмско решење куће на терену / макета, пресек 1:100 
14.10.2010. Практичан рад на пројекту 
 
6.недеља 
19.10.2010. Свети Тома / нерадан дан  
21.10.2010. Практичан рад на пројекту 
 
7.недеља 
26.10.2010. Разрада решења / макета, планови 1:100, 1:50 
28.10.2010. Практичан рад на пројекту 
 
8.недеља 
02.11.2010. 1.колоквијум : контролна предаја / усмена презентација рада, макета, планови 1:250, 1:100, 1:50 
04.11.2010. Коментар, корекција пројеката и директна упутства за наставак рада 
 
9.недеља 
09.11.2010. Разрада решења / макета, планови 1:100, 1:50 
11.11.2010. Практичан рад на пројекту 
 
10.недеља 
16.11.2010. Финализација решења - усаглашавање свих елемената пројекта 
18.11.2010. Коректуре и дефинисање садржаја завршног елабората 
 
11.недеља 
23.11.2010. Увод у други задатак : „Апартман на последњем спрату солитера“, анализа задатка 
25.11.2010. Формулисање програма / примери, презентација, дискусија 
 
12.недеља 
30.11.2010. Прелиминарни концепт / макета 1:250 
02.12.2010. Просторна интервенција / макета 1:100 
 
13.недеља 
07.12.2010. Просторно програмски концепт - решење стана / макета, пресек 1:50, 1:25 
09.12.2010. Практичан рад 
 
14.недеља 
14.12.2010. Разрада решења / макета, планови 1:100, 1:50 
16.12.2010. Коректуре и разрада решења / макета, планови 1:100, 1:50 
 
15.недеља 
21.12.2010. 2.колоквијум : контролна предаја / усмена презентација рада, макета, планови 1:100, 1:25  
23.12.2010. Финализација решења - усаглашавање свих елемената 
 



 Метод извођења наставе : 
 
 Практичан рад - директне консултације два пута недељно по 4 часа свих 15 недеља у семестру 
 Неформалне отворене дискусије на дату тему, видео презентације, предавања 
 
 
 
 Литература / препоручена : 
  
  Модерна кућа у Београду 1920-45, мр Љиљана Благојевић, Задужбина Андрејевић, Београд, 2000 
  Housing-new alternatives-new systems, Manuel Gausa, Birkhauser ACTAR, Barcelona, 1998   
  Le Corbusier : Modulor 2. London, Faber, 1955, originally published as Le Modulor II, Paris, 1955. 
  Le Korbizije : Ka pravoj arhitekturi (1923), 4. izd., Beograd, Građevinska knjiga, 2006, 243 str. 
  Kazyo Sejima +Ryue Nishizawa 
  Takaharu + Yui, Tezuka Architecture Catalogue, Toto, Japan, 2006   
  MVRDV , 1991-2002   
  Le Corbusier : Atinska povelja (1942), Beograd, Klub mladih arhitekata, 1965, 112 str. 
  Baylon (Mate) : Stan u Beogradu, sveska 54, Beograd, Arhitektonski fakultet, 1980. 
 
 Периодика и монографска издања 
 
 A10, new European architecture 
 L´architecture d´aujourd´hui 
 The architectural review 
 A+U architecture and urbanism 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 Начин полагања испита : 
  
 Усмена одбрана пројекта са елаборатом (планови и макете) 
  
 
 
 Критеријуми за оцењивање : 
 

- Мотивисаност, креативност и ангажованост у току семестра 
- Активност у току вежби и испуњење обавеза из терминског плана 
- Приступ и степен разраде елемената пројекта 
- Завршни елаборат, формална и материјална довршеност и презентација 
- Усмена одбрана, елоквентност и концизност у излагању  

 
 
 
 Оцењивање : 
  
 Предиспитне обавезе :  
 активност у току семестра  20 поена 
 колоквијуми 2x15  30 поена 
 Завршни испит : 
 пројекат   40 поена 
 усмена одбрана  10 поена 

 


