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2.семестар мастер академских студија, 2012/13 

 
 
 
УПУTСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 1 усмерења Архитектура се односи на тематску област јавних архитектонских објеката и простора. 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент 
се оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
 
Резултат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву 
истраживачку и апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се 
пројекат ослања. Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраховање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговори захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понeдељком и четвртком 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. 
 
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.  
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје испуњену пријаву пројектног задатка до 10. Јануара 2013. године у 12 сати. 
Презентација студија је 6. Фебруара 2013. године. Пријављивање студената преко портала је до 10. 
фебруара 2013. Студенти бирају и рангирају студије. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг 
листа студената у сваком студију утврђује се на основу установљених критеријума. 
 
*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 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
МОДУЛ М5.1 – Студио Усмерење: Урбанизам 
УРБАНА КУЛА КАО АТРАКТЕР И ГЕНЕРАТОР РАЗВОЈА ГРАДА БУДУЋНОСТИ  
Година студија:  
2. семестар мастер академских студија, 2012/13 

Број кредита: 
16 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: 
7. и 14. недеља, колоквијуми у виду парцијалних предаја  

 
Наставник: 
Проф. др Миодраг Ралевић, д.и.а. 

Сарадници у настави:   

Асс. Сања Симеунчевић Радуловић, д.и.а, асс. Татјана Мрђеновић, д.и.а., 
Бранислав Антонић, д.и.а., Александра Жежељ-Тошовић, д.и.а., Мила Гвоздић, д.и.а. 

Број кабинета: Кабинет 246, 2. спрат 

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

Време ће бити накнадно одређено, у договору са студентима. 

Телефон:    011 3218746                         `  

Е-маил:  rale@arh.bg.ac.rs, antonic22@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Критеријуми за пријем студената: 
За успешно праћење модула неопходна су основна знања о архитектонско-урбанистичком пројектовању и урбанистичком 
планирању.  

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ студија је развој креативног размишљања код студената кроз истраживање, планирање, моделовање и 
пројектовање урбаног развоја. 

Кроз рад у студију студенти стичу: 
- Развој знања о савременим моделима формирања града, урбаних простора и архитектонских склопова - теоретским 

принципима, историјском развоју и различитим методама моделовања савременог и града будућности; 
- Способност уочавања примера градова са бројним и познатим кулама: Дубаи, Њујорк (Менхетн, Шангај, Токио, Лондон, 

Сингапур,...; 
- способност примене савремених теоретских и практичних видова знања моделовања града, урбаног простора и архитектонских 

објеката; 
- Уочавање генератора урбаног развоја и његовог места у склопу града, успостављања релације између различитих делова и 

целине града на различитим функционалним и симболичким нивоима, стварање везе између архитектонског објеката и урбаног 
простора; 

- Проверу сопствених идеја кроз интеракцију групне варијације и моделске алтернације; 



Пројектни задатак: 
Пројектни задатак заснован је на тренутно актуленом питању подизања високих објеката у Београду, као највећем граду у 
региону. Ово је и био разлог да се уради Студија високих објеката града Београда. У средишту пројектног задатка је кула као 
најмаркантнији облик високог објекта у савременом граду - Кула као репер и симбол града новог миленијума. Повезивање 
значаја куле и њен утицај по развој урбаног окружења јесте суштина пројектног задатка на урбанистичком студију. 

Студио се састоји из два велика корака: 

- Први корак је истраживање градског подручја Београда у циљу вредновања и проналажења погодног простора за кулу/куле, 
где се посебна пажња поклања истраживању односа нове зграде и његовог окружења. Као посебан изазов намеће се 
сагледавање предности смештања куле (кула) у одређено градско окружење на начин да дата кула постане како атрактер тако 
и генератор развоја ширег окружења. Приликом рада у овом кораку подршка ће бити локације предложене скоро донетом и 
веома актуелном Студијом високих објеката града Београда, као и друге студије високих објеката великих градова Света и 
Европе;  

- Други корак биће урбанистичка разрада одабраног подручја са окосницом у новој кули/кулама. У оквиру овог корака 
пројектног задатка разматраће се могућности за остварење концепта града новог миленијума, који треба својом структуром, 
идентитом и симболиком да се издвоји, постане јединствен и препознатљив простор Београда, његов симбол 21.  века.  При 
развоју разматраће се трансформацијски токови савременог града у различитим могућим моделима његовог формирања,  
тумачити и преводити у одређени урбани простор. Дати развој ће бити повезан са одређеним теоретским моделима града: 
града тврђаве, класичних вртних градова, постмодерног града, градова деконструктивиста, компактног или генеричког града и 
др. Дати корак ће се кретати кроз више мањих корака полазећи од целине ка решењу сегмента урбаног склопа.   

Метод извођења наставе:  
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада:  
- на факултету, на терену и у различитим институцијама:  
- интерактивни рад на обради наставне материје,  
- лабораториски приступ проучавању развојних процеса модела градова,  
- групни и појединачни пројекти и парцијалне елаборације,  
- дебате, округли столови, радионице,  
- гостујућа предавања експерата и посета институцијама;  
- путовања, екскурзије у градове у земљи и ближем окружењу. 

 
 

Термински план извођења наставе  
нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           
01 Упознавање са 

студијским радом 
Упознавање са пројектним задатком, договор о начину рада и корацима у 
разради пројектног задатка. 
Уводна предавања о појму, потребама и значају високих објеката са становишта 
урбанизма. 

02 Упознавање са 
простором рада  
 

Обилазак предметног простора и теренски рад. Обилазак се спроводи кроз 
посету најважнијим локацијама предложеним Студијом високих објеката града 
Београда.  
Уочавање кључних ресурса и препознавање потенцијала за даљу 
трансформацију  -природно-еколошких,  социо-културних,  комуникационих, 
визуелних, економско-профитабилних и архитектонско-морфолошких.    

03 Избор теоретског 
модела града 

Избор и истраживање угледних примера градова и теоријских модела: град 
тврђава, вртни град, град нове атинске повеље, деконструтивистички град, 
генерички град... 

04 Разрада теоретског 
модела града 

Истраживање угледних примера градова и теоријских модела и разрада 
теоретског модела на основу истраживања 

05 Вредновање понуђених 
локација 

Вредновање понуђених локација кроз анализу постојећег стања локација и 
начела добијених на основу теоретског модела, са одабиром конкретне локације 
за разраду. 

06 1. Колоквијум: Предаја првог корака студијског рада и упознавање са другим кораком. 
07 Концепт урбаног 

подручја 
Постављање концепта урбаног подручја кроз сагледавање повезивања 
окоснице (куле) и њеног ширег и ужег урбаног окружења. 

08 Концепт урбаног 
подручја 

Уобличавање концепта урбаног подручја кроз сагледавање повезивања 
окоснице (куле) и њеног ширег и ужег урбаног окружења. Циљ је формирање 
нове градске форме у Београду кроз трансформацију кодова изабране локације 
који ће постати нова препознатљива градска форма новог миленијума.  
(Р 1: 5000 – Р 1:2500). 

09 Комбиновање  
концепата и синтеза 

Комбиновање појединачних концепата кроз метод моделовања и усвајање 
коначног концепта - синтезе концепата узетих за моделовање. 



10 Разрада урбанистичког 
склопа 

Избор просторне целине за моделовање урбанистичког склопа. Поставка 
разраде. 

11 Разрада урбанистичког 
склопа 

Разрада урбанистичког склопа кроз дефинисање фунцкионално-физичких и 
морфолошко-урбаних трансформација одабраног подручја. Моделовање 
просторно- функционалног склопа, структуре јавних простора, архитектонских  
објеката. Формирање новог урбаног идентитета са средиштем у кули / кулама. 
(Р 1: 2000 – Р 1:1000) 

12 Креирање урбаног 
амбијента 

Креирање карактеристичног амбијента и решења урбанистичко- архитектнског 
сегмента и идејних архитектонских решења  (Р 1: 500 – Р 1:200). 

13 Креирање урбаног 
амбијента 

Креирање карактеристичног амбијента и решења урбанистичко- архитектнског 
сегмента и идејних архитектонских решења  (Р 1: 500 – Р 1:200). 

14 2. Колоквијум:  
 

Обавезна литература:  
- Град Београд (2010) Студија високих објеката Београда, Завод за урбанизам, Београд 
- Перовић,  М.  и Стојановић,  Б. (1985)  Искуства прошлости,  Истраживање алтернативних модела града,  студија 

реконструкције центра Новог Београда и Савског амфитеатра, Београд, ЗПГРБ   
- Ралевић, М. (1998) Програмско моделовање урбаних функција, СМS , Београд   
- Ралевић, М. (1993) Будућност малих и средњих градова – путеви формирања развојних трајекторија, Архитектонски факултет, 

Београд.   
- Ралевић, М. и Аранђеловић, Н. (2001) Урбани менаџмент, урбани маркетинг и предузетништво у функцији развоја урбаних 

агломерација, 
- Ралевић, М. (2006) Моделовање урбаног процеса, Архитектонски факултет, Београд, 
- Koolhas R., 1994, DELIRIOUS NEW YORK, Rotterdam, ( 
- Sheckley R., 1978, FUTUROPOLIS, London, B.B. B., 
- Doxsiadis C.A., 1970, EKUMENOPOLIS NASELJE BUDUĆNOSTI, Beograd, Arhitektonski fakultet, 

 
Препоручена литература: 
- Удружење урбаниста Србије, Београд, Koolhaas, R. (1994) Delirirous New York: a retroactive manifesto for  Manhattan, New York: 

Monacelli 
- Ваништа-Лазаревић, E. (2003) Обнова градова у трећем миленијуму, Београд, Завод за уџбенике 
- Љубинко Пушић, (2002), Предузетници и град, Центар за социолошка истраживања, Нови Сад.  
- Елин, Н. (2002) Постмодерни урбанизам, Београд, Орион арт 
- Koolhaas,. R. and Mau, B. (1995), S, M, L ,XL,  New York: Monaceli Press.  
- Tschumi,B., (2000), Event-cities 2, London: MIT Press.  
- Madanipour, A. Design of Urban Space, Chichester: John Wiley & Sons, 1996.  
- Радовић, Р. (1972) Физичка структура града, ИАУС, Београд 
- Радовић, Р. (2001) Савремена архитектура: између сталности и промена идеја и облика, 2. издање, ФТН Нови Сад и Stylos, 

Нови Сад 
- Радовић, Р. (1995) Врт или кавез: студије и есеји о граду и архитектури, Прометеј, Нови Сад 
- Hague, C. i Jenkins P, Place Identity, Participation and Planning, London: Routledge, 2005.   
- Lynch, K. Good City Form, Cambridge: The MIT Press,  1984.  
- Glusberg, J. Deconstruction: A Studen Guide, London: Academy Editions, 1991.  
- Kostof, S. The City Shaped: Urban Patterns and Meanings Through History,  London:Thames and Hudson, 1991.  
- Krier, R. Gradski prostoru u teoriji i praksi na primerima gradskog jezgra Štutgarta, Beograd: Građevinska knjiga, 1999.   
- Ђукановић, З., Cherubini, R. A. и Живковић, Ј. (2008) Градови, реке, обале : Рим – Београд, Београд, Италијански институт за 

културу 

Препоручене веб странице: 
- www.skyscrapercity.com 

 
Поред назначене литературе сваком студенту ће спрам његове стручне склоности и усмерења у раду бити понуђени додатни 
извори и литература.  

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Испит се полаже кроз завршно излагање и усмену одбрану пројекта, где се представљају све фазе студијског рада. при излагању 
нагласак је на графичком, изразу (цртежи - оквирне размере од 1:5000  до 1:500 (1:200)), али је пожељно користити и друге 
медијуме изражавања (модели,  макете,  анимације, свескје са скицама,...), све у потребном броју прилога. 

Критеријуми оцењивања: 
За оцењивање предиспитних обавеза од кључног значаја ће бити активно учешће у настави (присуство и активно учешће) и 
вредновање обе парцијалне предаје (у виду колоквијума). 



Оцењивање на завршном испиту везано је за квалитет студијског рада (процес + завршна решења) и његове усмене одбране, где 
се вреднују знања о моделовању града, стечена на предмету, и начин њиховог повезивања са сопственим библиографским 
истраживањем и стручним сагледавањем теме града. 

Оцењивање: 
 
Оцењивање се врши на основу учешћа у предиспитним обавезама (50%) и полагањем испита у виду израде и одбране студијског 
рада (50%). Испуњавањем свих обавеза студент стиче највише 100 бодова. 

Предиспитне обавезе поена 
50 

Завршни испит  поена 
50 

активност у току предавања 20 пројекат 40 
колоквијуми 15+15 усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


