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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
Модул 8 – СТУДИО ПРОЈЕКАТ 1 – архитектура 
12 ЕСПБ 
3. семестар основних академских студија, 2012/2013  
 
 

Пројектни задатак:    СТАНОВАЊЕ И РАД 

АРХИТЕКТОНСКО-УРБАНИСТИЧКИ ПРОЈЕКАТ СТАМБЕНЕ ГРУПАЦИЈЕ СА ПОСЛОВНИМ И 
УСЛУЖНИМ САДРЖАЈИМА,  У ДАНИЧАРЕВОЈ УЛИЦИ, НА ЦРВЕНОМ КРСТУ, У БЕОГРАДУ 

 

 

 
Садржај наставе* 
 
Упознавање студената са методама повезивања архитектонских елемената у једноставне 
функционалне и логичне конструктивне склопове који су усклађени са елементима окружења. 
 
Стицање искуства у примени теоријских сазнања о елементима архитектуре, урбанизма и 
архитектонских конструкција у решавању практичних задатака током поступка 
пројектовања. 
 
Развијање вештине пројектовања мањих архитектонских објеката са стамбеним, 
пословним и услужним садржајима на задатој локацији у изграђеном окружењу од концепта, 
преко идејног решења до идејног пројекта. 
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Локација 
 
Београд, општина Врачар, Црвени крст, блок омеђен улицама Милешевском, Бојанском (Мата 
Видаковића), Даничаревом, улицом Јована Рајића и Гружанском, односно јужни део овог блока 
који је оријентисан према Даничаревој улици. 
 

 
 
Шира локација задатка је блок у коме доминтан садржај представљају објекти културе: 
Београдско драмског позориште и биоскоп "Авала". На углу улица Милешевске и Бојанске, 
конкурскним пројектом из 2003. године планирана је изгрдња новог Културног центра. У јужном 
и западном делу блока налазе се стамбени објекти који су, према Плану детаљне регулације из 
2006. године, предвиђени за рушење.1 Ужа локација пројектног задатка налази се у 
југозападном делу блока, на углу Даничареве и Бојанске улице. 
 

 
 
У првом, аналитичком делу рада на пројектном задатку, студенти детаљно испитатују задату 
локацију, њену морфолошку структуру и природне услове, услове саобраћаја и карактер 
постојеће урбане матрице, социјалне услове и историјски контекст, као и постојеће планове 
реконструкције блока. На основу резултата анализа, одређују се диспозиција нове стамбене 
групације и њене основне просторно-програмске карактеристике. 

                                                           
1 Видети "План детаљне регулације Комплекса између улица: Војводе Шупљикца, Радивоја 
Кораћа, Милешевске, Мата Видаковића, Даничареве, Јована Рајића, Тодора од Сталаћа и 
Жичке",  Службени лист града Београда,  бр. 1/ 2006.  
http://www.urbel.com/default.aspx?ID=uzb_PDR03-07&LN=SRL 
 

http://www.urbel.com/default.aspx?ID=uzb_PDR03-07&LN=SRL
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Контекст 
 
Шири просторни контекст пројектоног задатка је хетерогена и комплексна урбана структура 
насеља Црвени крст. На јужној страни Даничареве улице налази се заштићена зелена површина 
са  постројењима београдског водовода. У непосредном окружењу је зграда Дома здравља 
"Врачар", изграђена 1972. године према  пројекту архитекта Драгоша Балзарена. У ширем 
окружењу налази се црква Светог Антуна, саграђена у периоду 1929-1933. године према 
пројекту архитекта Јосипа Плечника, као и значајни објекти стамбене архитектуре београдског 
модернизма, као што су пројекти архитекта Момчила Беолобрка и Стојана Максимовића. 
 

 
 
Постојећа урбана матрица је настала као резултат низа трансформација које су током 
дватадесетог века у континуитету мењали карактер и структуру овог простора. Задата локација 
је на ободној зони простора на коме се у првој половини двадесетог века налазила циглана 
"Шићански". Улична мрежа је у овом делу насеља формирана крајем 1930их година, а у 
послератном периоду, постојећа урбана матрица је у појединим деловима препарцелисана и 
изграђени су објекти јавне намене и вишепородични стамбени објекати. У последњих десет 
година, у складу са захтевима тржишне привреде, делови насеља са објектима индивидуалног 
становања са услужним делатностима и занатским радњама, постепено трансформишу у 
компактно урбано ткиво. Као резултат ових процеса, шира зона Црвеног крста одликује се 
разноврсном типолошком структуром стамбених објеката која утиче на формирање различитих 
просторних амбијената и отвара могућност организације различитих модела становања у граду. 

  

Тема која је постављена у средиште овог пројектног задатка је истраживање савремених 
стамбених типологија, између међуратног модела индивидуалне слободностојеће породичне 
куће на парцели, с једне, и послератних и савремених модела вишепородичног становања, са 
друге стране. Проблемски аспект задатка је садржан управо у типолошкој неодређености, која 
упућује на истраживање просторних могућности задате локације и савремених потреба и 
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животних стилова. Такође, овим програмским задатком проблематизован је и однос између 
становања и рада у савременом друштву, односно имплицитно је постављено питање о 
могућностима организације (преклапања/прожимања/раздвајања) додатних програмских 
садржаја у оквиру једне стамбене целине. 
 
Пројектни програм 

На задатој локацији организовати групацију стамбених објеката са пратећим пословним и/или 
услужним садржајима. Кроз анализу различитих  типолошких модела, испитати могућности 
повећања густине становања уз очување квалитета постојеће грађене структуре. 
 
Сваки студент у студију ради концепт урбанистичког склопа у размери 1:200 (Р 1:100) и пројекат 
стамбене јединице (куће) у размери 1:100 (1:50). 
 
Стамбена групација се састоји од најмање 5 стамбених јединица (у зависности од архитектонско-
урбанистичког концепта). Пројектом предвидети разноврсну структуру стамбених јединица која 
одговара хипотетичкој ситуацији у којој пројекат и стамбени објекат настају удруживањем групе 
грађана, сличних животних стилова и различитог професионалног и породичног статуса. 
 
У оквиру стамбене јединице, пројектом предвидети простор за дневне активности и окупљање,  
кување и ручавање, рад, одмор и рекреацију, спавање и одржавање личне хигијене. За сваку 
стамбену јединицу потребно је обезбедити квалитетан простор на отвореном (баште, лође, 
терасе, кровне баште). Уз стамбене садржаје, потребно је пројектом предвидети и одговарајући 
простор за рад (радионице, ординације, канцеларије и тсл.). Посебну пажњу обратити на 
контакт куће и тла, као и на однос према променљивим временским условима током године. У 
циљу формирања квалитетног фонда зеленила, сачувати вредну постојећу вегетацију – 
дрвореде и појединачне квалитетне примерке дрвећа. 
 
 
Садржај елабората  
 
Архитектонско-урбанистички пројекат стамбене групације Р 1:500, Р 1:200. 

- Ситуациони план  
- Основе 
- Пресеци 
- Изгледи 
- Модел 

 
Архитектонски пројекат стамбене јединице Р 1:100, Р 1:50. 

- Основе 
- Пресеци 
- Изгледи 
- Модел 

 
Визуелнизација пројекта у различитим медијима (филм, фотографија, дигиталне просторне 
симулације)  
Текст (максимум 1000 речи) 
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Термински план 
 
нед. Термини: 

уторком 8-12h 
петком 8-12 h 

Тематска јединица 

01 18.09.2011. 
21.09.2011. 

Уводно предавање / Разговор о пројектним задацима 
Посета локацији, анализа контекста 

02 25.09.2011. 
28.09.2011. 

Презентација документације и анализа локације и контекста 
Израда макете физичког контекста 

03 02.10.2011. 
05.10.2011. 

Програмске анализе и разговор о проблемском аспекту задатка 
Презентација пројектног програма 

04* 09.10.2011. 
12.10.2011. 

Презентација прелиминарног архитектонско-урбанистичког концепта 
Провера концепта, анализа могућих алтернатива и различитих варијанти 

05 16.10.2011. 
19.10.2011. 

Презентација прелиминарног концепта стамбене јединице 
Празник: Свети Тома 

06 23.10.2011. 
26.10.2011. 

Поставка архитектонско-урбанистичког пројекта 
Провера кроз израду просторних модела 

07 30.10.2011. 
02.11.2011. 

Разрада пројекта 
Провера кроз израду просторних модела 

08 06.11.2011. 
09.11.2011. 

1.колоквијум 
Коректуре / Дискусија о пројектима 

09 13.11.2011. 
16.11.2011. 

Поставка архитектонског пројекта стамбене јединице 
Провера кроз израду просторних модела 

10 20.11.2011. 
23.11.2011. 

Разрада пројекта 
Провера кроз израду просторних модела 

11 27.11.2011. 
30.11.2011. 

Разрада пројекта 
Провера кроз израду просторних модела 

12 04.12.2011. 
07.12.2011. 

Разрада пројекта: конструкција и материјализација 
Провера кроз израду просторних модела 

13 10.12.2011. 
14.12.2011. 

Разрада пројекта: детаљи 
Провера кроз израду просторних модела 

14 18.12.2011. 
21.12.2011. 

Разрада пројекта: презентација 
План визуелизације и презентације пројекта 

15 25.12.2011. 
28.12.2011. 

2. колоквијум: Контролна предаја пројекта 
Коректуре / Дискусија о пројектима 

 
* Недеља у којој су планиране екскурзије 
 
 
Метод извођења наставе 
 
Настава се одржава два пута недељно, уторком и петком, од 8 до 12 сати. 
За рад на задатку предвиђено је 16 радних сати недељно (8 сати рада у школи и 8 сати рада код 
куће). 
Настава траје 15 радних недеља у школи и 2 радне недеље и 2 дана код куће. 
 
Руководилац курса је Зоран Абадић, доцент Архитектонског факултета. 
Студио води један наставник са сарадником. Руководиоци студија су: 
Милош Ненадовић, доцент; Игор Рајковић, доцент; Небојша Фотирић, доцент; мр Милан 
Максимовић, доцент; Весна Цагић, доцент; Зоран Абадић, доцент; Милош Комленић, доцент; др 
Ксенија Стевановић, асистент; мр Татјана Стратимировић, асистент; мр Марија Милинковић, 
асистент; мр Вања Панић, асистент; Гроздана Шишовић, асистент. 
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Настава се одвија кроз рад у студију, у форми индивидуалних и групних консултација и 
отворених дискусија о пројектима (предавања, презентације, јавне одбране). Начин и 
критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. Испит се полаже јавном 
одбраном пројектног елабората у јануарском испитном року. 
 
Критеријуми за оцењивање 
 
- Редовно и активно похађање наставе током семестра 
- Висок ниво самосталности и креативности у раду   
- Инвентивност у истраживању и пројектовању 
- Квалитет пројектованог простора 
- Квалитет архитектонске презентације и комуникације  
 
Оцењивање  
  
Предиспитне обавезе:  
- активност у току семестра: 10 поена  
- колоквијуми: 40 поена (2 x 20) 
 
Завршни испит:  
- пројектни елаборат: 40 поена  
- усмена одбрана: 10 поена 
 
Препоручена литература 
 
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. 
Благојевић, Љиљана. Модерна кућа у Београду 1920-45.  Београд: Задужбина Андрејевић, 2000. 
Certeau, Michel de. The Practice of Everyday Life. Berkeley, Los Angeles, London: University of 
California Press, 1984. 
 
Архитектура урбанизам (Београд), бр 74-77, 1975. 
AIT (Berlin), 7/8.2011 – Wohnen | Living 
Detail (Berlin), no. 9 (2008) - Living Together 
L’Architecture d’aujourd’hui 
Bauwelt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*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. 


