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ТЕМА 
Метропологија 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                    

 Вјенцеслав Рихтер, Синтурбанизам, 1964. 
 
 
Никада не можеш променити ствари борећи се са постојећом реалношћу. Да би нешто променио, 
сагради нови модел које ће учинити да постојећи изгледа превазиђено.1 
Buckminster Fuller  
 
 
метрополис 

 |етим.| реч долази из Грчког μήτηρ, mētēr са значењем "мајка" и πόλις, pólis са значењем "град", како су Грчке 
колоније означавале своје градове-осниваче, који су задржали улогу култног и политичко-културног средишта 

 велики, ужурбан град, главни град регије, насупрот окружујућем руралном пејзажу 
 
-логија  
 -λογία f (-logía) 

 суфикс означава проучавање нечега, или скуп знања у оквиру одређене дисциплине 
 

 
Тема пројекта је истраживање савремених стамбених типологија у централним зонама великог 
града |метрополе|. Назив теме, формулисан језичким обликом неологизма2,  говори о потреби 
дефинисања нових модела становања у односу на сложене услове високо урбанизованих 
чворишта, где се морају изнова успоставити односи и везе између становања и других функција 
града у условима амбивалетности и мултивалентности, новим хибридним или прелазним 
облицима |типовима|. 
 
Место и карактер становања у централним зонама условљени су степеном сложености који чини 
одређени амбијент метрополитанским, где се пројектовањем односа становања и централних 
активности отвара могућност да се сложеност подржи и употреби као платформа за развој новог 
урбаног становања. 

                                                             

1 You never change things by fighting the existing reality. To change something, build a new model that makes the existing model 
obsolete. Buckminster Fuller 
2 неологизам (гр...реч, говор)/ www.vokabular.org 
новина у неком старом учењу или религији, новотворина; страст за увођењем новотворина; грам. нова реч направљена по 
угледу на стране језике, кованица, стара реч с новим значењем 



ПРОСТОРНИ ОКВИР 
Залеђе Парка Ћирила и Методија: угао улица Краљице Марије и Рузвелтове 
 
 
 
Шира локација обухвата неколико блокова у залеђу Парка Ћирила и Методија између Рузвелтове 
улице и пијацете испред Установе културе Вук Караџић. Одређена је улицама: Рузвелтова, 
Држићева, Митрополита Мраовића,  Војводе Богдана, Ћирила и Методија и улицом Краљице 
Марије у којој се формира фронт према парку.  
 
Предметни просторни оквир, у овом тренутку, организован је у неколоко целина - блокова 
различитог карактера, где блок А нуди тему односа ка транзитној саобраћајници, блок Б - односа 
ка парку, док блок Ц и Д постају места унутрашњости, окружена разноврсним типологијама које 
пружају својеврсни историјски преглед визија развоја модерног града:  
 

1|   модернистички отворени блок са две куле  
 ул. Захумска, Војводе Богдана, Ћирила и Методија и Милорада Шапчанина 

2|  постмодернистичка интерпретација прелаза између отвореног и затвореног градског 
 блока - неколико блокова између ул Војводе Богдана и Војводе Бране, од ул. Милорада Шапчанина 
3| конверзија бивше фабрике чарапа Партизанка  у стамбени кондоминијум ОАЗА  

 ул. Војводе Бране, Војводе Богдана, Ћирила и Методија и Милорада Шапчанина 
4| наслеђена урбана вила /вртић/ у слободном модернистичком блоку /школа/  
 ул. Војводе Бране, Војводе Богдана, Ћирила и Методија и Митрополита Мраовића 

 
 
Шира локација дата је у односу на сагледавање вишезначности околности у којима настаје 
истраживани модел становања и сваладава се кроз архитектонско урбанистичко решење од 
размере 1:1000 до 1:500. 
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Ужа локација одређује се темом формирања залеђа Парка Ћирила и Методија и обухвата 
сегмент архитектонско-урбанистичког решења шире локације, који студент бира након прве фазе 
пројекта /конципирања стамбеног модела у условима шире локације/, тако да најдиректније 
представи решење формирања парковског фронта.  
 
Сегмент предложеног модела становања фокусира се тако да прикаже однос јавног и приватног, 
природног и створеног простора града, кроз архитектонско решење у размерама од 1:500 до 
1:200.  
 
За блокове А, Ц и Д, не постоје Планови детаљне реглације, као ни Услови заштите по било ком 
основу, док је блок Б део Плана детаљне регулације Булевара Краља Александра за подручје 
између улица Краљице Марије, Челопечке, Захумске, Ђуке Динић, Војводе Салватија, Тршћанске и 
Булевара Краља Александра блокови Б1 до Б10, који се може погледати на следећој адреси: 
 
http://www.urbanizam.zvezdara.com/html/planovi.html  
детаљни план бр 59. под називом Ђерам 
* изводи из текста плана дати су у прилогу 
 
Највећи део изграђеног фонда у оквиру блокова А, Б , Ц и Д су неодговарајућих бонитета или 
капацитета. Укључивање или замењивање постојећег грађевинског фонда зависиће од 
пројектантске концепције и њених циљева. У прилогу дати су параметри постојећег Детаљног 
плана регулације за блок Б тако да говоре о планираним густинама, и даље  се могу 
коментарисати у циљу остваривања адекватног модела становања. 
 
По Генералном урбанистичком плану Београда 2021*, за блок А намена гласи: комерцијалне зоне и 
градски центри, а блокови Б, Ц и Д намењени су становању и стамбеном ткиву где је део блока Б 
под објектом Београдске пословне школе већ резервисан наменом: јавни објекти и комплекси. 
 
*видети на: 
http://www.urbanizam.zvezdara.com/html/GUP-2021.htm 
 
Дефинисање система информација сачињеног од постојећих услова, који се преводи у улазне 
параметре пројектантског поступка, смешта се у прву аналитичку фазу рада на задатку и за њу је 
дат преглед неких информација у прилогу. 
 
 



ПРОГРАМСКИ ОКВИР 
Становање са активностима центра  
 
 
Задатак је испројектовати одговарајући модел становања у условима високог урбаног набоја, са 
сложеним природним и створеним условима и вишезначним програмским оквиром  који се креће 
од стамбених до комерцијалних и јавних намена градског центра.  
 
Предвидети могућност прелазних |привремених| облика становања као што су пословни 
апартмани, станови за издавање, студији |станови за самце|, за младе парове... до луксузних 
випепородичних модела, где се приватни отворени простор преводи |пројектује| у  услове 
великих густина. 
 
 
Конструисање модела становања савладава се на три нивоа пројекта:  
1. архитектонско-урбанистичко решење шире локације приказано кроз размере од 1:1000 до 
1:500 
2. архитектонско решење сегмента |објекта| колективног становања са активностима центра у 
размерама од 1:200 до 1:100 и 
3.  архитектонски пројекат стамбених јединица дат кроз каталог станова које пројектовани модел 
нуди у размерама од 1:100 до 1:50 
 
 
 
САДРЖАЈ ЕЛАБОРАТА 
 
1:1000 
концепт модела становања на широј локацији  
прилози који савладавају постављену тему и размеру: 
слободни прилози, дијаграми |основе пресеци|, текст, монтаже, фотографије, филм.... 
 
1:500 
архитектонско - урбанистичко решење шире локације 
прилози који савладавају постављену тему и размеру: 
основе, пресеци, силуете, макета, монтаже 
 
1:200 
архитектонско - урбанистичко решење уже локације 
прилози који савладавају постављену тему и размеру 
основе, пресеци, изгледи, макета, монтаже 
 
1:100 
архитектонско решење стана 
каталог станова |основе, пресеци, приказ амбијента| 
 
1:50 
дизајн зоне оставе и сервиса 
слободни прилози 
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Р 1:500_ поставка арх.-урб. решења  _ провера концепта  
Р 1:500_ макета_ провера концепта 
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понедељак  02.04.2012. 
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1. колоквијум: стамбени модел_концепт и провера  |1:1000+1:500 
коментари контролне предаје 

09. понедељак  09.04.2012. 
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Р 1:200_ избор сегмента арх-урб решења 
 ускршњи празници 

10. 
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Р 1:200_разрада арх решења сегмента |објекта 

11. 
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понедељак  23.04.2012. 
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Р 1:200_разрада арх решења сегмента |објекта 
Р 1:200_макета_провера архитектонског решења 

12.  понедељак  30.04.2012. 
петак              04.05.2012. 

Р 1:100_арх решење стамбене јединице  
Р 1:100_конструкција, инсталације, материјализација 

 
13. 

понедељак  07.05.2012. 
петак              11.05.2012. 

Р 1:100_каталог стамбених јединица  
1:200 +1:100_контролна предаја_ сегмент и јединица сегмента 

14. 
понедељак  14.05.2012. 
 
петак              18.05.2012. 

2. колоквијум: реализација концепта |1:200+1:100 
архитектонско решење сегмента и стамбене јединице 
коментари контролне предаје 

15. понедељак  21.05.2012. 
петак              25.05.2012. 

Р 1:500 +1:200 +1:100_коректура архитектонских решења  
Р 1:50 _ дизајн зоне сервиса и оставе стамбене јединице 

 
 
Метод извођења наставе: 
 
Комбиновање размера у којима се савладава проналажење адекватног модела становања водиће 
сваки наставник у свом студију, да би се у исто време контролисали целина и делови, 
унутрашњост и спољашњост, град и лични простор, природно и створено...  
 
Настава у студију се одвија кроз индивидуалне и групне консултације, дискусије, јавне одбране и 
презентације. Начин и критеријум оцењивања одређује сваки наставник  индивидуално. Испит се 
полаже јавном одбраном елабората у јунском испитносм року. 
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Критеријуми оцењивања: 
 
Вреднује се заинтересованост, аналитичност, креативни поступак, инвентивност и квалитет 
пројектантских приступа и решења, као и континуалан рад и активно учешће у настави. 
 
Оцењивање 
 
предиспитне обавезе:  
активност у току семестра: 10 поена 
колквијуми 40 поена  /2 x 20 поена/ 
 
завршни испит  
пројектни елаборат: 40 поена 
усмена одбрана: 10 поена 
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