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Назив пројектног задатка: 
 
социјална ДИМЕНЗИЈА новог СТАНОВАЊА 
Кинески мост - Ковилово 
Година студија:  

2. семестар мастер академских студија, 2012/13 
Број кредита: 

18 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
према распореду за 2012/13 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
према терминском плану за 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
према терминском плану за 2012/13 
 
Наставник: 

арх. Борислав Петровић, ванредни професор 

Сарадници у настави:   
 
арх. Душан Стојановић, асистент 
арх. Никола Самарџија, демонстратор 

Број кабинета: 349 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): понедељак 10-12h 

Телефон: 064 175 34 11,  064 02 58 188   Е-маил: dusanarch@gmail.com,    borislav.petrovic@agm.rs 

www адреса:  http://www.arh.bg.ac.rs, www.agm.rs                                                                                                                                                                                                           

 

Критеријуми за пријем студената: 
-склоност ка истраживачком пројектовању, 
-познавање основних појмова везаних за станоградњу, 
-просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ задатка је уочавање свих аспеката проблема одрживости станоградње, а посебно социјалне компоненте, 
која је често у другом плану. Дефинисање одговарајуће стратегије, подразумева схватање овог елемента 
одрживости као примарног.  
Шири тематски оквир је усмерен ка редефиницији образаца становања и преиспитивању концепта стамбеног 
простора који тежишно формира градски простор. Такође, појавом новог моста, као генеративне тачке, очекује 
се промена карактера и физиономије простора на левој дунавској обали. 
 
Од студената се очекује да проблематизују просторни оквир одабране локације, слободно интерпретирају задати 
програм у складу са избором догађаја и предложе модалитете реализације постављених циљева. 
 
Начин рада у студију ће бити базиран на прeиспитивању релевантних појмова и њиховој реинтерпретацији, као и 
заузимању критичког става у истраживачком пројектовању. 
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Комплексност задатка захтева шири социо-културолошки приступ, који подразумева присуство и утицај епохе на 
архитектуру и феномене којима се ова област стваралаштва бави. У овом контексту, јавни простор може бити 
интерпретиран као полигон на коме будућност архитектуре престаје да буде архитектонска. 
 
 
Пројектни задатак: 

Задатак се односи на архитектонско - урбанистичко решење одређеног, изабраног просторног оквира (блок 
оквирних димензија 200/300м у Ковилову, у непосредној близини новог моста на Дунаву) - који дефинише силуету 
"трећег" Београда и носи најфреквентнија кретања и активности, претежно утичући тако на његов карактер и 
физиономију. Нови капацитети су претежно стамбени - око 100-150 станова по просторној јединици (блоку), уз 
пратеће садржаје (трговина, услуге, социјална заштита, паркирање возила и сл.) чија ће структура бити 
дефинисана детаљним предлогом програма у студију, уз могуће модификације према концептуалним 
посебностима сваког пројекта (студента). Посебна пажња биће посвећена просторној организацији груписања 
стамбених јединица (суседство, амбијентализација итд), као и њиховое сопствене концепције, у складу са 
предпостављеним принципима социјалне одрживости.  

Одабрани простор треба, на основу предложених стамбених капацитета, укључити у континуитет наслућеног, 
ширег опсега и интервенцијом превазићи његову тренутну дисфункционалност.  
Нова физичка структура треба првенствено да омогући даљи развој и непрекинутост градског простора и догађаја, 
као и његову укупну улогу у смислу успостављања токова на свим (физичким и метафизичким) нивоима. 

Насупрот започетим и незавршеним потезима постојеће градске структуре, чија фрагментарност одражава 
учесталу смену епоха, нови градски простор (представљајући нови почетак) уствари треба да донесе неопходну 
атмосферу демократичности и утиска о корисничкој партиципацији, као основној црти сопствене физиономије, која 
би обезбедила његово смисаоно заокруживање. 

 
Метод извођења наставе:  

Настава подразумева интерактивну релацију свих учесника (студената и наставника), усмерену на стално 
преиспитивање значења појмова релевантних за тематско усмерење. Идеја је да се појмови материјализују кроз 
моделско пројектовање као метод истраживачког пројектовања.  
Рад ће се одвијати у неколико секвенци, које представљају итерабилни циклус, у коме се резултат предходног 
истраживања поставља као проблемска основа следећег корака. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 дискусија о теми- социјална 
компонента одрживости 

избор улазних параметара  

02 појмовна основа 
- корисничка партиципација као 
императив 

искуства, пројекције  

03 елементи програма, 
профилација  

визуализација појмова 

04 дефинисање концепта профилација - операционализација 
 

05 програмска поставка јединице, 
склопа 

алтернативе, истраживање 

06 први циклус 
нулта хипотеза 

индивидуални рад - заокруживање, сагледавање целине 

07 колоквијум: 
просторни став 

дискусија, одреднице 

08 критички осврт на претходни 
корак 

истраживање- издвајање, пренаглашавање 

09 мали пројекат 
 

индивидуални рад 

10 други циклус 
негација 

могућности, домашаји 

11 критички осврт на претходни 
корак 

истраживање- издвајање, пренаглашавање 

12 трећи циклус 
конвергенција 

резултанте, операционализација закључака, сагледавање целине 

13 колоквијум: 
дефиниција решења 

разрада решења на свим нивоима потребним за евалуацију   

14 
 

финализација пројекта 
 

презентација - комуниколошки аспекти 

 

 

 

 

 

Обавезна литература:  
-      Б.Петровић, И. Рашковић - " ТРАДИЦИЈА - ТРАНЗИЦИЈА; употреба наслеђа у архитектури", монографија, издавачи:   

Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ИАУС и Орион арт, Београд,  2011. 
 
- CITIES – ARCHITECTURE AND SOCIETY, vol.I,  (Venice, Marsilio editori s.p.a., 2006.) 

- CITIES – ARCHITECTURE AND SOCIETY, vol.II, (Venice, Marsilio editori s.p.a., 2006.) 

- VERB processing, (Barcelona, ACTAR, 2005.) 

- Vincent Guallart,  SOCIOPOLIS, (Barcelona, ACTAR, 2004.) 

- Boeri, Koolhaas, Kwinter, Fabricius, Obrist, Tazi,  MUTATION,  (Barcelona, ACTAR, 2003.) 

- САВСКИ АМФИТЕАТАР И ПРОСТОРИ УЗ ОБАЛЕ САВЕ – студија могућности трансформације простора у ново градско 
средиште, (Београд, САНУ, 1993.) 

 
Препоручена литература: 
- Љиљана Благојевић ,Нови Београд: оспорени модернизам, Београд, Завод за уџбенике: Архитектонски факултет 

универзитета: Завод за заштиту споменика, 2007 
 
 

 

 



Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 
Испит се полаже усмено, одбраном завршног елабората чија форма треба да садржи: 
 
-прилог 01.....................нулта хипотеза - дијаграм, критика, развој решења 
 
-прилог 02.....................ситуациони план, 1_500 (орто фото....сенке, шири контекст) 
 
-прилог 03.....................партерно решење, 1_200 (контекстуализација) 
 
-прилог 04.....................хоризонтални и вертикални план, 1_200 (карактеристични основе, пресеци, изгледи) 
 
-прилог 05 ....................амбијентализација (начин коришћења.... изнура-споља) 
 
-прилог 06.................... детаљ, 1_20(карактер решења) 
 
-прилог 07.....................макете (материјализација појмова... појам материјала) 
 
 
 
Критеријуми оцењивања: 

 
-разумевање теме  
 
-разумевање метода истраживачког пројектовања, 
 
-конзистентност просторног става, 
 
-иновативност,   
 
-јасна функционална концепција, просторни идентитет 
 
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 10 пројекат 50 
колоквијуми 30 усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 
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