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МОДУЛ М4 – Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Студио - 16 ЕСПБ 

 
 

 
 

 
УПУСТВО 
Садржај пројектог задатка 
Архитектонско-урбанистички пројекат  обухвата тематску целину на изграђеној локацији у Београду која се налази 
између следећех улица: Војислава Илића, Грчића Миленка и Метохијска (Јанка Лисјака).  
 
Локација је изграђена стамбена урбана структура са два амбијентално дефинисана градска блока. Прва целина су 
два објекта п+18 према улици Грчића Миленка, друга целина су објекти п+4 до п+7 паралелни са улицама 
Војислава Илића, Николе Стефановића и Метохијском . 
Пројекат  треба да реализује  нов архитектонско урбанистички концепт и  међусобно успешно уклопи већ 
изграђену средину и равномерно обради уређење терена око постојећих објеката тако да  чине просторну целину, 
а све у оквиру регулационе и грађевинске линије.  
Предмет пројектовања је детаљно уређење терена са обједињавањем ове две целине, као и планирање 
подземних објеката које омогућава веома стрм терен између улица Војислава Илића и Метохијске (денивелација 
је око 15м). Потребно је да терен и подземни објекти чине целину повезану са хоризонталним и вертикални 
комуникацијама тако да су све приступачне и хендикепиранима. 
 
Прва фаза рада је истраживање локације ради формирања програма и садржаја (гараже, тржни центар, и сл.) 
подземних објеката, који делом могу бити и надземни као и намене отвореног терена.  
 
Друга фаза рада је израда идејног решења према претходно усвојеном програму. 

 
Трећа фаза је разрађивање усвојеног идејног решење у идејни пројекат са детаљима уређења терена. Такође се 
идејно решава одвођење атмосферских вода са уређеног терена тако да прихвата и воде са објеката.  
Идејни пројекат треба да предложи и реши алтернативно снабдевање локације енергијом (ветар, соларна, 
геотермална), за осветљење нових подземних објеката и спољног терена, вентилацију и слично. 
 
Потребно је да пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа корисника и простора као и 
архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-
урбанисточког организовања и обликовања простора које одговара естетским, функционалним и техничким 
захтевима. 
 
Студенти овим радом развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије 
простора до техничких модела изградње објеката.  
 
Циљ пројекта је да се активирају постојећи ресурси изграђених градских средина. 
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 рализације. Уклапање у већ изграђену 
амбијенталну средину, повезивање са тереном, са јасним конструктивним системом, и свим карактеристичним 
елементима главног пројекта, као и ценом изградње на комплетној локацији. Циљ је да рад буде сличан 
пројектовању и реализацији у пракси.  
 
 
Радионица 
 У оквиру студиа организоваће се радионица са посебно предложеним и пројектује се на факултету последње 
седмице наставе.  
Радионица је отворена за све, и није обавезна за учеснике овог студија. 
 
Семинари и изборни предмети су посебне целине које се одвојено вреднују од рада на студиу. 
Студент сам бира три од понуђених семинара, као и један изборни предмет. 
У оквиру овог студиа организује се семинар који је истовремене и изборни премет "заштита архитектонских 
објеката од атмосферских вода". 
 
Термински план наставе 

Студио и семинари одржавају се два пута недељно: уторком и четвртком од 17 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 у 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 предмет 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. 
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Студијска правила 

Студио води један наставник,  један асистент и сарадник са докторских студија.  
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 

Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
 

Назив предмета:  

МОДУЛ М4 – Архитектонско - урбанистички пројекат 

Година студијa:  1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 

Број кредита:      16 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

уторак и четвртак (14 недеља) 
студио: од 17 до 22 сата 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

Накнадно ће бити објављено 

 

Назив пројектног задатка:  Обликовни и функционални дизајн денивелације 

Наставник:  др проф Гордана Ћосић, мр Милан Радојевић, дипл.инж.арх., 

 мр Милица Пејановић, дипл.инж.арх. 

Сарадник у настави: Милан Радовановић, дипл.инж.арх.                               

Број кабинета:  304. 

Консултације са студенатима (једном недељно два сата), или по договору 

Телефон:моб.065 22 00 240 и фиксни  33 70 157;  33 70 190                                                                                                                                 
Е-маил:  goca@arh.bg.ac.rs 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: Уписане дипломске студије 

 

Циљеви и приступ настави:  

Стварање квалитетне урбане амбијенталне средине, дефинисање потребних садржаја и активирање 
постојећих неискоришћених ресурса у градском ткиву Врачара.  
Циљ је да се задатак реализује исто као и пројектовање у пракси, укључујући све претходно научене области 
материјализације (конструкције, материјали, инсталације и инвестициона улагања).  

 

Обавезна литература: 

Доступна литература из архитектонског и урбанистичког пројектовања у зависности од намене која ће бити у 
програму пројекта, алтернативних енергија као и  прописа за хендикепиране, противпожарних прописа и 
осталих важећих прописа. 

 

Критеријуми оцењивања: 

Редовно и aктивно учествовање у настави на студиу и континуални рад. 

Оцењивање:  укупно 100 

Обавезе студената   поена 

анализа локације   10 

анализе елемента пројекта   5 

идејно решење    20 

усмена одбрана пројекта   5 

идејни пројекат за елементима главног пројекта   50 

усмена одбрана пројекта   10 

Укупно поена   100 

 


