
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  14 ЕСПБ 
1.семестар мастер  академских студија, 2011/12 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 31. августа 2011 године у 12ч.   

 
 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област школских објеката и простора.  
 
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-урбанистичког 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 

Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 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. 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 администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до среде 31. 
августа 2011 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 13. Септембра 2011 године у 14ч. 

Пријављивање студената је 13. до 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. 
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 19. септембра.  
 
*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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План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
URBAN CROSSOVER: експериментално становање у савременом граду 

Година студија:  

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

Број кредита: 

14 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

уторак/петак 16.15 – 21.00h (алтернативно четвртак, рачунарски центар  9.15 -14h) 

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

Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12. 

Термини одржавања колоквијума: 

7. и 13. недеља наставе 

 

Наставник: 

Проф. др Александра Ступар 

Сарадници у настави:   

Асистент Иван Симић, MArch. 

Број кабинета: 305 

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

Телефон:   +381 11 3218769                                                                                         Е-маил: stupar@rcub.bg.ac.rs 

www адреса:   http://www.arh.bg.ac.rs/code/navigate.asp?Id=2771                                                                                                

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:   8.1. СП-Архитектура,  9.1. Архитектонске конструкције,  18.1. Студио 

пројекат – Урбанизам и 19.1.- Синтеза. 

 

Циљеви и приступ настави: 
 развијање апликативних истраживачких метода, техника и сензибилитета према просторно релевантним феноменима 

града 

 разумевање и осмишљавање релације између урбане анализе и пројектне акције 

 развијање вештина и алата за иновативно обликовање контекстуалних урбаних форми прилагођених динамичном 
развоју локација у великом граду 

Тежиште рада је стављено на развој нових просторно-функционалних модела градског простора и редефинисање становања у 
условима које диктирају савремене тенденције еколошке одрживости, енергетске ефикасности и урбане интеракције. Досадашња 
сазнања и технике савладане на основном нивоу студија студенти надограђују и проширују користећи адекватне теорије из 
области архитектуре и урбанизма, али и екологије, социологије и других комплементарних области. Како крајњи резулат рада у 
студију представља комплексни пројекат савременог, експерименталног становања које је одговор на осетљиве услове 
окружења, тема ће студентима бити приближена кроз интердисциплинарну студију. Истовремено, студенти ће бити усмеравани 
да дату тематику сагледавају у ширем контексту еколошке парадигме и њеног теоријског оквира. 
Комбинацијом групног и индивидуалног рада студенти проширују своја стручна знања (и теоријска и практична) која примењују на 
сегменту градског простора који укључује и пројекат вишепородичног становања. Током рада у студију студенти се подстичу да 
сарађују, комуницирају и размењују информације везане за теме које се обрађују, али и развијају сопствене методе којима 
верификују и вреднују свој пројекат. 
 

Пројектни задатак: 

Без обзира на велики значај у функционисању савремених глобалних мрежа, градови су данас главни носиоци загађења, 
генератори климатских промена и велики потрошачи свих расположивих ресурса. Као одговор на тренутно стање урбана 
екологија посматра град као неодвојиви део екосистема, који мора постати прихватљив део животне средине значајно редукујући 
потрошњу енергије, времена и земљишта. Један од могућих приступа решавању ових нагомиланих проблема представља и 
оријентација ка тзв. (р)урбаном третману простора којим се потенцијално успоставља еколошка равнотежа. Он омогућава 
интеграцију нових активности, али и мења просторну конфигурацију града, стилове живота, укључује савремену технологију и 



преклапа урбане слојеве. Овакав концепт се све више шири и на рубне зоне градова, где такође ствара нове моделе простора и 
стимулише промене у начину живота и рада. 
Трагајући за новим обрасцима 'урбане' егзистенције – како у еколошком, тако и у друштвеном и технолошком смислу, студенти ће 
своје идеје моћи да провере на локацијама у Београду које су већ окарактерисане као проблематичне и које се типолошки 
разликују. Резултати истраживања ће бити инкорпорирани у нови урбанистички модел становања (са пратећим функцијама), а 
изабрана локација ће послужити за даљу архитектонску разраду. 
Рад у студију ће се заснивати на симбиози теорије, истраживања и праксе, која ће паралелно обрађивати теме из архитектуре, 
урбанизма, екологије и технологије (концепти еколошких/зелених насеља, експериментално становање и дизајн, параметри 
одрживе урбане форме, еко-технологија, урбана хортикултура и тд.) 
 

Метод извођења наставе:  

 предавања еx-катедра 

 интерактивни облици наставе 

 истраживање извора и теренски рад на одабраним полигонима 

 индивидуални и тимски рад студената 

 презентације 

Наставни процес се одвија у три фазе: 

1. упознавање релевантних теоријских области (урбане теорије, екологија, архитектура, еко-технологија, агрикултура, 

урбана хортикултура) како би се креирао интердисциплинарни теоријски оквир; 

2. истраживање предметних локација – усвајање адекватног истраживачког метода, анализа стања, дефинисање 

пожељних модела развоја у складу са препорукама енергетске и еколошке одрживости, дефинисање модела урбане 

трансформације са нагласком на експерименталном еколошком становању; 

3. архитектонско-урбанистички пројекат – примена резултата теоријског и практичног истраживања, разрада усвојеног 

модела становања са пратећим функцијама. 

 

Термински план извођења наставе   

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           
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01 Увод – савремени концепти  Упознавање са референтним теоријама (А+У+Е+Т) 

02 Теорија и пракса 1 Креирање интердисциплинарног теоријског оквира, примери - 

студије случаја (зелена архитектура и дизајн, 

експериментални модели становања, урбане трансформације) 

03 Теорија и пракса 2 

04 Истраживање локација 1 Истраживање на терену – утврђивање тренутног просторно-

функционалног оквира, еколошких ограничења и потенцијала, 

технолошких могућности, евалуација локација, дефинисање 

модела еко-трасформације 
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 05 Истраживање локација 2 

06 Истраживање локација 3 и 

формирање модела 

Утврђивање модела ескперименталног становања за сваку 

локацију  

07 1. Колоквијум: Предаја семинарског рада и презентације 

08 Концепти еколошких (зелених) 
простора и објеката,  

 

 

 

Фаза архитектонско-урбанистичког пројекта (1:1000, 1:500, 

1:200) 
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09 Параметри одрживе урбане форме 

10 Еко-технологија 

11 Пројекат А+У 

12 Пројекат А+У 

13 2. Колоквијум: 

14 Финализација 

 

Обавезна литература:  

Guallart, Vincente. (2006). Sociopolis: Project for a City of the Future. Wien: Actar 
Downton, Paul.(2009). Ecopolis: Architecture and cities for a changing climates. Collingwood: Springer 
Bru, Eduard. (2003). Metapolis Dictionary of Advanced Architecture: City, Technology and Society in the Information Age. Madrid: Actar 
 



Препоручена литература: 

Frey, Hildebrand. (2005). Designing the City: Towards a more sustainable urban form. London: Spon Press 
Jenks, Mike (ed.). (2000). Achieving Sustainable Urban Form. London and New York: Spon Press 
Newman, Peter and Jennings, Isabella. (2008). Cities as Sustainable Ecosystems. Washington: Island Press 
Alanna Stang, Christopher Hawthorne. (2005). The green house: new directions in sustainable architecture. New York: Princeton 
Architectural Press 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмено – семинарски рад; елаборат - мин. 5 листова 50х70 цм (испитивање локација, програмске опције, разрада одабраног 

концепта, решење (1:1000, 1:500, 1:200), детаљи - варијанте, пратећа објашњења. 

Критеријуми оцењивања: 

Рад на вежбама: активност/систематичност/континуитет предаје/повезивање рада на пројекту са елементима изнетим на 
предавањима 
Колоквијуми: повезивање теоретских и практичних аспеката проблема/степен испуњености и разрађености задатка/презентација 
Истраживачки део – семираски рад: структура/разрада/закључци/квалитет понуђених решења 
Пројекат: квалитет (оригиналност и иновативност), разрада, комплексност и вишеслојност концепта и решења. 

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 60 

колоквијуми 20 усмена одбрана пројекта 5 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


