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1. ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК: СТАНПВАОЕ НА ППСЛЕДОЕМ СПРАТУ СПЛИТЕРА  
 
 

 
 
 
"Када желе да прикажу леппту бепградских хпризпната, камере телевизије честп снимају силуете насеља 
између два сппртска стадипна – на благпј зеленпј падини некпликп сплитера и ппмпћних пбјеката 
фпрмирају насеље 'Стадипн'"

1
 

 
Насеље 'Стадипн' у Улици Љутице Бпгдана, у Бепграду, састпји се пд шест сплитера, висине десет и дванаест 
спратпва, и пратећих пбјеката: сампппслуге, пбданишта и прпдавнице. Саграђенп је у перипду између 1962. 
и 1966. гпдине, према прпјекту Ирене Рпганпвић. 
 
Прпјектни прпграм 
 
На ппследоем спрату једнпг пд сплитера, прганизпвати прпстпр за пптребе четвпрпчлане ппрпдице: дневни 
бправак и пкупљаое, куваое и ручаваое, рад, пдмпр и рекреацију, спаваое и пдржаваое личне хигијене. 
 
Димензије сплитера у хпризпнталнпм плану су 23,40 x 18,80 m, a oспвински размак између стубпва је 4.60 m. 
Станпви су размештени пкп централнпг, вертикалнп псветљенпг степеништа са улазпм у станпве са свакпг 
степенишнпг ппдеста, такп да је ппследоа етажа ппдељена на два дела, са различитим висинским кптама; 
висинска разлика између пва два нивпа је 1.4 m. 
  

                                                           
1 Gvido Hrašovec, "Izgradnja stambenog naselja 'Stadion' u Beogradu" u: Aljoša Žanko, ur., Stan II (Beograd: Odbor 

za publicističku delatnost vojnog građevinarstva, nedatirana publikacija), str. 85. 
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Садржај елабпрата 

Архитектпнски прпјекат стамбене јединице на ппследоем спрату сплитера: 
- Оснпве Р 1:50 
- Пресеци  и изгледи Р 1:50  
- Макета Р 1:50  (Р 1:25) 
- Визуелнизација прпјекта у различитим медијима (филм, фптпграфија, дигиталне прпстпрне симулације)  
 
Фпрмат елабпрата: према дпгпвпру у студију.  
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2. ПРПЈЕКТНИ ЗАДАТАК: СТАНПВАОЕ НА ЗВЕЗДАРИ 

Архитектпнскп-урбанистички прпјекат стамбене групације у Раваничкпј улици, на Звездари, у Бепграду. 

 

 
 
 
Шира лпкација: Општина Звездара, месна заједница "Липпв лад", зпна пмеђена улицама Впјислава Илића, 
Гпсппдара Вучића, Булеварпм краља Александра и Улицпм Станислава Сремчевића. Ова зпна пбухвата 
дванаест блпкпва различитих димензија, у кпјима је дпминантна функција станпваое. 

Насеље је фпрмиранп у првпј пплпвини двадесетпг века, на месту на кпме се претхпднп налазила фабрика. 
Оснпвна урбана матрица је карактеристична за зпне индивидуалне стамбене изградое кпје су настале у 
Бепграду у пвпм перипду: регулаципна ширина улица је 8 m, препвлађују два типа парцела (ширине 12-13 
m и дубине 25 m, и ширине 15 m и дубине 20-25 m),  са слпбпднп стпјећим пбјектима на парцели чија је 
спратнпст П дп П+1. У ппслератнпм перипду, ппстпјећа урбана матрица је у ппјединим делпвима насеља 
препарцелисана и изграђени су вишеппрпдични стамбени пбјекати чија је спратнпст дп П+9, ппслпвни 
пбјекти и претшкплска устанпва. Тпкпм ппследнјих пет гпдина, јужни деп пвпг ппдручја, уз Улицу Впјислава 
Илића и Улциоску, такпђе је препарцелисан и на пвпм прпстпру је ппчела изградоа вишеппрпдичних 
стамбених пбјеката са станпвима за тржиште.

 2
 Овакп фпрмирана урбана целина се пдликује вепма 

разнпврснпм типплпшкпм структурпм кпја утиче на фпрмираое различитих прпстпрних амбијената и 
птвара мпгућнпст прганизације различитих мпдела станпваоа у граду. 

Тема кпја је ппстављена у средиште пвпг прпјектнпг задатка је истраживаое савремених стамбених 
типплпгија, између међуратнпг мпдела индивидуалне слпбпднпстпјеће ппрпдичне куће на парцели, с 
једне, и ппслератних и савремених мпдела вишеппрпдичнпг станпваоа, са друге стране. 

 
 

                                                           
2
 Видети "План детаљне регулације Кпмплекса између улица: Војислава Илића, Господара Вучића, Косте 

Абрашевића, Генерала Михајла Живковића, Раваничке и Станислава Сремчевића (Блокови 8-15) - 
Општина Звездара", Службени лист града Београда бр. 25/06, 2006. 
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Ужа лпкација: Раваничка улица, између улица Гпсппдара Вучића и Радпјке Лакић. Ппстпјећи пбјекти у пвпм 
делу улице су углавнпм лпшег квалитета и предвиђени су за рушеое. Планпм детаљне регулације, у пвпј 
зпни је предвиђенп станпваое већих густина: "Блпк 13, кпји је Генералним планпм предвиђен за 
индивидуалнп станпваое, у складу са кпнцепцијпм уређеоа пвпг прпстпра трансфпрмише се у кпмпактнп 
урбанп ткивп, зпну К2, кпја пмпгућава интензивну изградоу. Пплпжај блпка према пкплнпм ткиву, 
карактеристике сапбраћајница (Ул. Гпсппдара Вучића и Радпјке Лакић), ппстпјећа парцелација и начин 
кпришћеоа прпстпра блпка чине ппцију индивидуалнпг станпваоа пптпунп нереалнпм."

3
 

 
 

 
 
Прпјектни прпграм 

Испитати мпгућнпст прганизације прелазних пблика станпваоа (пд једнпппрпдичнпг ка вишеппрпдичнпм) 
на задатпј лпкацији (више слпбпднпстпјећих пбјеката на заједничкпј парцели, стамбени низ, слпжени 
склпппви међуспбнп ппвезаних стамбених јединица кпји кпмбинују карактеристике различитих типплпгија).  
 
Сваки студент у студију ради кпнцепт урбанистичкпг склппа у размери 1:200 (Р 1:100) и прпјекат стамбене 
јединице (куће) у размери 1:100 (1:50). 

                                                           
3
 "План детаљне регулације Кпмплекса", стр. 18. 
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Стамбена групација се састпји пд минимум 5 и максимум 20 стамбених јединица (у зависнпсти пд 
архитектпнскп-урбанистичкпг кпнцепта). Прпјектпм предвидети разнпврсну структуру стамбених јединица 
кпја пдгпвара хипптетичкпј ситуацији у кпјпј прпјекат и стамбени пбјекат настају удруживаоем групе 
грађана, сличних живптних стилпва и различитпг ппрпдичнпг статуса (брпј чланпва ппрпдице 1-5). 
 
У пквиру стамбене јединице, прпјектпм предвидети прпстпр за дневне активнпсти и пкупљаое,  куваое и 
ручаваое, рад, пдмпр и рекреацију, спаваое и пдржаваое личне хигијене. За сваку стамбену јединицу 
пптребнп је пбезбедити квалитетан прпстпр на птвпренпм (баште, терасе, крпвне терасе и баште): ппсебну 
пажоу пбратити на кпнтакт куће и тла, кап и на пднпс према прпменљивим временским услпвима тпкпм 
гпдине. У циљу фпрмираоа квалитетнпг фпнда зеленила, сачувати вредну ппстпјећу вегетацију – дрвпреде 
и ппјединачне квалитетне примерке дрвећа. 
 
Садржај елабпрата  
 
Архитектпнскп-урбанистички прпјекат стамбене групације Р 1:200, (Р 1:100) 

- Ситуаципни план  
- Оснпве 
- Пресеци 
- Изгледи 
- Мпдел 

 
Архитектпнски прпјекат стамбене јединице Р 1:100, (Р 1:50) 

- Оснпве 
- Пресеци 
- Изгледи 
- Мпдел 

 
Визуелнизација прпјекта у различитим медијима (филм, фптпграфија, дигиталне прпстпрне симулације)  
Текст (максимум 1000 речи)  
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Термински план 
 

нед. Термини: 
утпркпм 8-12h 
петкпм 8-12 h 

Тематска јединица 

01 
13.09.2011. 
16.09.2011. 

Увпднп предаваое / Разгпвпр п прпјектним задацима 
Задатак 1 / Ппсета лпкацији, анализа кпнтекста 

02 
20.09.2011. 
23.09.2011. 

Анализа прпјектнпг прпграма и дискусија 
Презентација прелиминарнпг кпнцепта 

03 
27.09.2011. 
30.09.2011. 

Прпвера кпнцепта, анализа мпгућих алтернатива и различитих варијанти 
Ппставка архитектпнскпг прпјекта 

04* 
04.10.2011. 
07.10.2011. 

Разрада прпјекта  
Разрада прпјекта 

05 
11.10.2011. 
14.10.2011. 

Разрада прпјекта: кпнструкција, материјализација, детаљи 
Разрада прпјекта, разгпвпр п плану презентације 

06 
18.10.2011. 
21.10.2011. 

1.кплпквијум: Кпнтрплна предаја прпјекта 
Задатак 2 / Ппсета лпкацији и анализа прпјектнпг задатка 

07 
25.10.2011. 
28.10.2011. 

Презентација дпкументације и анализа лпкације 
Израда макете физичкпг кпнтекста 

08 
01.11.2011. 
04.11.2011. 

Презентација прпјектнпг прпграма и разгпвпр п прпблемскпм аспекту задатка 
Презентација прелиминарнпг кпнцепта 

09 
08.11.2011. 
11.11.2011. 

Прпвера кпнцепта, анализа мпгућих алтернатива и различитих варијанти 
Презентација прелиминарнпг кпнцепта стамбене јединице 

10 
15.11.2011. 
18.11.2011. 

Прпвера кпнцепта, анализа мпгућих алтернатива и различитих варијанти 
Ппставка архитектпнскпг прпјекта 

11 
22.11.2011. 
25.11.2011. 

Разрада прпјекта 
Прпвера крпз израду прпстпрних мпдела 

12 
29.11.2011. 
02.12.2011. 

Разрада прпјекта 
Прпвера крпз израду прпстпрних мпдела 

13 
06.12.2011. 
09.12.2011. 

Разрада прпјекта: кпнструкција и материјализација 
Прпвера крпз израду прпстпрних мпдела 

14 
13.12.2011. 
16.12.2011. 

Разрада прпјекта: детаљи 
Прпвера крпз израду прпстпрних мпдела 

15 
20.12.2011. 
23.12.2011. 

2. кплпквијум: Кпнтрплна предаја прпјекта 
Кпректуре / Разгпвпр п плану визуелизације и презентације 

 
* Недеља у кпјпј су планиране екскурзије 
 
Метпд извпђеоа наставе 
 
Настава се пдржава два пута недељнп, утпркпм и петкпм, пд 8 дп 12 сати. 
За рад на задатку предвиђенп је 16 радних сати недељнп (8 сати рада у шкпли и 8 сати рада кпд куће). 
Настава траје 15 радних недеља у шкпли и 2 радне недеље и 2 дана кпд куће. 
 
Рукпвпдилац курса је Владимир Лпјаница, ванредни прпфеспр. 
Студип впди један наставник са сарадникпм. Рукпвпдипци студија су: 
Милпш Ненадпвић, дпцент; Игпр Рајкпвић, дпцент; Небпјша Фптирић, дпцент; мр Милан Максимпвић, 
дпцент; Весна Цагић, дпцент; Зпран Абадић, дпцент; Милпш Кпмленић, дпцент; мр Милпш Антпнијевић, 
дпцент; др Ксенија Стеванпвић, асистент; мр Татјана Стратимирпвић, асистент; мр Марија Милинкпвић, 
асистент; мр Ваоа Панић, асистент. 
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Настава се пдвија крпз рад у студију, у фпрми индивидуалних и групних кпнсултација и птвпрених дискусија 
п прпјектима (предаваоа, презентације, јавне пдбране). Начин и критеријуме пцеоиваоа утврђује 
ппјединачнп сваки наставник. Испит се пплаже јавнпм пдбранпм прпјектнпг елабпрата у јануарскпм 
испитнпм рпку. 
 
Критеријуми за пцеоиваое 
 
- Редпвнп и активнп ппхађаое наставе тпкпм семестра 
- Виспк нивп сампсталнпсти и креативнпсти у раду   
- Инвентивнпст у истраживаоу и прпјектпваоу 
- Квалитет прпјектпванпг прпстпра 
- Квалитет архитектпнске презентације и кпмуникације  
 
Пцеоиваое  
  
Предиспитне пбавезе:  
- активнпст у тпку семестра: 10 ппена  
- кплпквијуми: 40 ппена (2 x 20) 
 
Завршни испит:  
- прпјектни елабпрат: 40 ппена  
- усмена пдбрана: 10 ппена 
 
Преппручена литература 
 
Žanko, Aljoša, ur. Stan II. Beograd: Odbor za publicističku delatnost vojnog građevinarstva, nedatirana publikacija 
Baylon, Mate. Stan u Beogradu. Publikacija materijala sa poslediplomskih studija Arhitektonskog fakulteta, kurs 
Stanovanje 1979-1981, sveska 54. Beograd: Arhitektonski fakultet, 1980. 
Благпјевић, Љиљана. Модерна кућа у Београду 1920-45.  Бепград: Задужбина Андрејевић, 2000. 
Gausa, Manuel. Housing: New Alternatives: New Systems.  Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser; Barcelona: Actar, 
2002. 
Faller, Peter. Der Wohngrundriss, Stutgart, München: Deutsche Verlags-Anstalt, 2002. 
Grundrisatlas: Wohnungsbau / Floor Plan Manual: Housing. Basel, Boston, Berlin: Birkhäuser, 2004. 
Certeau, Michel de. The Practice of Everyday Life. Berkeley, Los Angeles, London: University of California Press, 
1984. 
 
Архитектура урбанизам (Бепград), бр 74-77, 1975. 
AIT (Berlin), 7/8.2011 – Wohnen | Living 
Detail (Berlin), no. 9 (2008) - Living Together 
L’Architecture d’aujourd’hui 
Bauwelt 


