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Опис	  локације	  

 
Шира	  локација	  се	  налазна	  територији	  Општине	  Палилула	  у	  Београду,	  између	  Вишњичке	  улице	  на	  
северозападу,	  гробља	  Лешће	  на	  југоистоку	  и	  Сланичког	  пута	  на	  северу.	  Смештена	  је	  на	  на	  западној	  
падини	  Вишњичког	  брда	  на	  надморској	  висини	  од	  153	  метра,	  саког	  се	  пружа	  поглед	  ка	  центру	  града,	  Сави	  
и	  Дунаву,	  У	  непосредном	  окружењу	  се	  налае	  циглане	  Полет,	  Трдубеник,	  Јединство,	  Козара,	  Рекорд,	  
Балкан	  и	  постројење	  Искра.	  На	  овој	  локацији	  су	  се	  још	  од	  прве	  половине	  XVII	  века	  налазиле	  београдске	  
ециглане,	  а	  у	  окружењу	  је	  формирана	  насеобина	  коју	  су	  углавном	  насељавали	  каменоресци.	  
На	  основу	  архитектонк-‐урбанистичког	  конкурса	  спроведеног	  2005.	  године	  који	  је	  освојио	  тим	  Марушић,	  
предвиђена	  је	   градња	  насеља	  Вишњичко	  Поље.	  Овим	  планом	  је	  регулисан	  простор	  површине	  81	  хектар	  
где	  је	  омогућена	  градња	  900.000	  квадратних	  метара	  за	  око	  7.500	  станова.	  Реконструисане	  циглане	  
Рекорд	  и	  Козара	  постале	  би	  центар	  насеља	  а	  рупа	  настала	  експлоатацијом	  глине	   би	  постала	  резерват	  
биљног	  и	  животињског	  света.	  
Ужа	  локација	  је	  дефинисана	  Сланачким	  путем	  и	  трасираним	  јужним	  наставцима	  улица	  Ромена	  Ролана	  и	  
Дрварске	  чесме.	  

 
 
Пројектни	  програм	  

 
Дефинисати	  урбанистички	  концепт	  са	  диспозицијом	  елемената	  саобраћајне	  инфраструктуре	  и	  
просторно	  композиционог	  плана	  објеката	  породичног	  становања.	  Разумевање	  контекста	  и	  његовог	  
карактера	  као	  и	  критичко	  сагледавање	  локације	  са	  свим	  својим	  погодностима	  и	  ограничењима	  је	  
кључно	  приликом	  заузимања	  става	  и	  дефинисања	  архитектонско-‐урбанистичког	  концепта.	  Стамбени	  
бјекти	  могу	  бити	  куће	  у	  низу,	  слободностојеће	  куће,	  двојне	  куће,	  атријумске	  односно	  полуатријумске,	  
или	  терасасте	  куће.	  У	  завинсости	  од	  концепта	  и	  дефинисаног	  типа	  становања	  могуће	  је	  предвидети	  
допунске	  садржаје	  у	  контактној	  зони	  са	  стаом	  цигланом.	  Стамбена	  групација	  се	  састоји	  од	   минимум	  10	  
и	  масимум	  20	  стамбених	  јединица,	  у	  зависности	  од	  архитектонско-‐урбанистичког	  концепта.	  

 
Породичне	  куће	  пројектовати	  за	  четири	  до	  пет	  чланова.	  У	  оквиру	  стамбених	  јединица	  предвидети	  
простор	  за	  дневне	  активности	  и	  окупљање,	  припрему	  хране	  и	  ручавање,	  одмор	  и	  рекреацију,	  одмор	  и	  
спавање,	  као	  и	  простор	  за	  одржавање	  личне	  хигијене.	  Стамбене	  јединице	  могу	  бити	  допуњене	  
допунским	  садржајем	  у	  зависности	  од	  пројектанстког	  приступа	  и	  профила	  хипотетичког	  корисника.	  За	  
сваку	  стамбену	  јединицу	  потребно	  је	  обезбедити	  квалитетан	  простор	  на	  отвореном	  (баште,	  терасе,	  
кровне	  површине...).	  Посебну	  пажњу	  обратити	  на	  контакт	  куће	  и	  тла,	  однос	  куће	  и	  улице	  као	  и	  однос	  
према	  затеченим	  створеним	  вредностима.	  

 
 
Садржај	  елабората	  

 
Архитектонско-‐урбанистички	  пројекат	  стамбене	  групације,	  Р	  1:200	  (Р	  1:100):	  
Ситуациони	  план,	  Основе,	  Пресеци,	  Изгледи,	  
Просторне	  атмосфере,	  
Модел	  

 
Архитектонски	  пројекат	  стамбене	  јединице,	  Р	  1:100	  (Р	  1:50):	  
Основе,	  Пресеци,	  Изгледи,	  
Просторне	  атмосфере,	  
Модел



 

Термински	  план	  
 
 
 
нед	  

 
дат.	  

 
тематска	  jединица	  

 
дат.	  

 
тематска	  jединица	  

01	   ут.	  
24.09.	  

Уводно	  предавање/	  разговор	  о	  
задацима/	  распоред	  по	  салама	  

пет.	  
26.09.	  

Посета	  локациjи/	  анализа	  контекста	  

02	   ут.	  
01.10.	  

Имагинациjа	  архитектонског	  простора	   пет.	  
03.10.	  

Поставка	  просторне	  "мреже"	  

03	  
екс.	  

ут.	  
08.10.	  

Формулациjа	  алтернативних	  
концепциjских	  решења	  

пет.	  
	  
10.10.	  

Одабир	  решења,	  опредељење	  за	  сегмент/	  
групу	  

04	   ут.	  
15.10.	  

Аналитичко	  читање	  плана	  и	  његова	  
интерпретациjа	  и	  трансформациjа,	  
схватање	  просторног	  потенциjала	  

пет.	  
17.10.	  

Апликациjа	  искуства/	  тестирање	  и	  
адаптациjа	  модела	  



 

05	   ут.	  
22.10.	  

Однос	  дела	  и	  целине,	  фигура	  и	  тло	  се	  
састаjу	  и	  постаjу	  jедно	  просторно	  поље	  

ут.	  
24.10.	  

Апликациjа	  искуства/	  тестирање	  и	  
адаптациjа	  модела	  

06	   ут.	  
29.10.	  

1.	  Колоквиjум,	  контролна	  предаjа	  
досадашњих	  елемената	  проjекта,	  (према	  
jединственом	  садржаjу	  елабората)	  

ут.	  
31.10.	  

Коментар	  резултата	  колоквиjума,	  поновна	  
посета	  локациjи	  

07	   ут.	  
05.11.	  

Увођење	  програма.	  функционалних	  
захтева/	  истраживање	  везе	  између	  
програма	  и	  простора	  

ут.	  
05.11.	  

Увођење	  контекста,	  истраживање	  локациjе	  
локалне	  урбане	  перифериjе	  



 

08	   ут.	  
12.11.	  

Разрада	  проjекта	   пет.	  
14.11.	  

Разрада	  проjекта	  

09	   ут.	  
19.11.	  

Зонинг,	  слоjеви	  и	  нивои	  стамбене	  
средне...мреже	  простора,	  преклопи	  и	  
прожимања	  

пет.	  
21.11.	  

Токови	  и	  циркулциjе,	  просторне	  секвенце	  у	  
кретању	  и	  њихова	  веза	  са	  елементима	  
проjекта	  

10	   ут.	  
26.11.	  

Поетика	  амбиjента,	  разумевање	  сваке	  
функцииjе	  не	  само	  прагматично	  већ	  и	  
концептуално,	  поетично,	  креирање	  
просторне	  секвенце,	  доживљаj	  у	  
простору	  

пет.	  
28.11.	  

Технологиjа	  и	  структура-‐ригидност	  или	  
не....технологиjа	  између	  света	  идеjа	  и	  света	  
реалности	  

11	   ут.	  
03.12.	  

Разрада	  проjекта	   пет.	  
05.12.	  

Разрада	  проjекта	  

12	   ут.	  
10.12.	  

2.	  Колоквиjум,	  контролна	  предаjа	  
досадашњих	  елемената	  проjекта,	  (према	  
jединственом	  садржаjу	  елабората)	  

пет.	  
12.12.	  

Коментар	  резултата	  колоквиjума,	  упутства	  
за	  даљи	  рад	  



 

13	   ут.	  
17.12.	  

Опна	  и	  материjал,	  анвелопа	  као	  
интерфеjс..систем	  са	  сопственим	  
карактеристикама	  и	   просторним	  
квалитетима	  

пет.	  
19.12.	  

Зум	  ин,	  архитектонски	  детаљ,	  важност	  
детаља,	  истраживање	  и	  развоj	  

14	   ут.	  
24.12.	  

Повратни	  циклус,	  враћање	  утицаjа	  веће	  
размере	  на	  концепциjу	  решења	  

пет.	  
27.12.	  

Разрада	  и	  финализациjа	  проjекта	  према	  
садржаjу	  елабората	  

15	   ут.	  
31.12.	  

Контролна	  провера,	  завршне	  коректуре	  
и	  разговор	  о	  презентациjи	  проjекта	  

  



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	  у	  школи	  
траје	  15	  радних	  недеља.	  

 
Кординатор	  на	  предмету:	  
В.	  Проф.	  Арх.	  Бладимир	  Лојаница	  

 
Наставници:	  
Асс.	  Др	  Марија	  Милинковић	  (Сала	  218),	  Асс.	  Др	  Ксенија	  Стевановић	  (Сала	  219),	   Доц.	  Др	  Милан	  
Максимовић	  (Сала	  220),	  Асс.	  Мр	  Милена	  Кордић	  (Сала	  221),	  Доц.	  Арх	  Милош	  Ненадовић	  (Сала	  222),	  
Асс.	  Арх.	  Срђан	  марловић/	  Асс.	  Арх.	  Верица	  Међо	  (Сала	  223),	  Доц.	  Арх	  Милош	  Комленић	  (Сала	  224),	  
Асс.	  Арх.	  Гроздана	  Шишовић	  (Сала	  226),	  Асс.	  Мр	  Вања	  Панић	  (Сала	  227),	  Асс.	  Арх.	  Душан	  стојановић/	  
Асс.	  Арх.	  Павле	  Стаменовић	  (Сала	  228),	  Асс.	  Арх.	  Давор	  Ереш/	  Асс.	  Арх.	  Јелена	  Митровић	  (Сала	  230),	  
Асс.	  Мр	  Татјана	  Стратимировић	  (Сала	  235),	  Асс.	  Арх.	  Алекса	  Бјеловић/	  Асс.	  Арх.	  Милош	  Ђурасиновић	  
(Сала	  301)	  

 
Настава	   се	   одвија	   у	   студију,	   у	   форми	   индивидуалних	   и	   групних	   консултација	   и	   отворених	  
дискусија	   о	   пројектима	   (предавања,	   презентације,	   јавне	   одбране).	   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	  
	  

	  	  Oпшти	  критеријуми 	  
	  

	  	  ОК1.	  Способност	  израде	  архитектонских	  пројеката	  који	  задовољавају	  естетске	  и	  техничке	  захтеве.	  
	  	  Студент	  ће	  имати	  способност	  да:	  

ОК1.1	  Припреми	  и	  представи	  пројекте	  објеката	  различите	  размере,	  сложености	  и	  типологије	  у	  
разноврсним	  контекстима,	  користећи	  низ	  медија	  (техника)	  и	  као	  одговор	  на	  задатак;	  
ОК1.2	  Разуме	  конструктивни	  и	  структурални	  склоп,	  стратегије	  заштите	  животне	  средине	  и	  
регулативне	  (правне)	  захтеве	  који	  се	  односе	  на	  пројектовање	  и	  изградњу	  комплетног	  
архитектонског	  пројекта;	  
ОК1.3	  Развије	  концептуални	  и	  критички	  приступ	  према	  архитектонским	  пројектима	  који	  
интегрише	  естетске	  аспекте	  објекта	  и	  техничке	  захтеве	  изградње	  и	  потреба	  корисника.	  

	  
ОК2.	  Адекватно	  знање	  историје	  и	  теорије	  архитектуре	  и	  сродних	  уметности,	  технологија	  и	  	  	  	  	  
друштвених	  наука.	  

	  	  Студент	  ће	  имати	  знање	  о:	  
ОК2.3	  Примени	  одговарајућих	  теоријских	  концепата	  на	  пројектовање	  у	  студију,	  показујући	  
промишљени	  и	  ритички	  приступ.	  
	  

	  	  ОК3.	  Знање	  о	  ликовним	  уметностима	  као	  утицајним	  за	  квалитет	  архитектонског	  пројекта.	  	  	  	  
	  	  Студент	  ће	  имати	  знање	  о:	  

ОК3.2	  Креативној	  примени	  визуелних	  уметности	  и	  њиховом	  значају	  и	  утицају	  на	  архитектуру;	  
ОК3.3	  Креативној	  примени	  примера	  добре	  праксе	  у	  процесу	  пројектовања	  у	  студију,	  у	  смислу	  
њихове	  концептуализације	  и	  репрезентације.	  

	  
ОК5.	  Разумевање	  односа	  између	  човека	  и	  објекта	  и	  између	  објеката	  и	  њиховог	  окружења,	  и	  потребе	  
да	  се	  објекат	  и	  простори	  између	  односе	  према	  људским	  потребама	  и	  мери.	  
Студент	  ће	  имати	  разумевање	  о:	  

	   ОК5.1	  Потребама	  и	  тежњама	  корисника	  објеката;	  
	   ОК5.2	  Утицајима	  објеката	  на	  животну	  средину	  и	  премисама	  одрживог	  пројектовања;	  
	   ОК5.3	  Начину	  на	  који	  ће	  се	  објекти	  уклопити	  у	  своје	  локалне	  контексте.	  
	  



ОК6.	  Разумевање	  архитектонске	  професије	  и	  улоге	  архитекте	  у	  друштву,	  посебно	  у	  припреми	  
пројеката	  који	  узимају	  у	  обзир	  социјалне	  факторе.	  
Студент	  ће	  имати	  разумевање	  о:	  

ОК6.1	  Природи	  професионализма	  и	  обавезама	  и	  одговорностима	  архитеката	  према	  
клијентима,	  корисницима	  објеката,	  извођачима	  грађевинских	  раодва,	  проф.	  сарадницима	  и	  
ширем	  друштву;	  
ОК6.3	  Могућем	  утицају	  пројеката	  за	  изградњу	  на	  постојеће	  и	  будуће	  заједнице.	  

	  
	  	  ОК7.	  Разумевање	  метода	  истраживања	  и	  припреме	  пројектних	  задатака	  за	  архитектонски	  пројекат.	  
	  	  Студент	  ће	  имати	  разумевање	  о:	  

ОК7.1	  Потреби	  да	  се	  критички	  испитају	  примери	  који	  су	  	  функционално,	  организационо	  и	  
технолошки	  релевантни	  	  	  за	  постављени	  пројектни	  задатак;	  
ОК7.2	  Потреби	  да	  се	  процене	  и	  припреме	  пројектни	  задаци	  различитих	  размера	  и	  типологија,	  
да	  се	  дефинишу	  захтеви	  клијента	  и	  корисника	  и	  њихова	  прилагодљивост	  локацији	  и	  контексту;	  
ОК7.3	  Доприносима	  архитеката	  и	  професионалних	  сарадника	  у	  формулисању	  пројектног	  
задатка	  и	  истраживачких	  метода	  потребних	  за	  припрему	  задатка.	  

	  
ОК10.	  Неопходне	  пројектантске	  вештине	  како	  би	  се	  испунили	  захтеви	  корисника	  у	  оквирима	  
финанскијских	  ограничења	  и	  грађевинских	  прописа.	  
Студент	  ће	  имати	  вештине	  да:	  
	   ОК10.2	  Разуме	  механизме	  контролисања	  трошкова	  током	  израде	  пројекта;	  

ОК10.3	  Изради	  пројекат	  који	  ће	  испуњавати	  услове	  корисника	  и	  бити	  у	  складу	  са	  правном	  
регулативом,	  одговарајућим	  стандардима	  перформанси	  материјала	  и	  захтевима	  у	  вези	  са	  
здрављем	  и	  безбедношћу	  корисника.	  

	  
Оцењивање	  

 
Предиспитне	  обавезе:	  
Активности	  у	  току	  семестра:	  10	  поена	  
Колоквијуми:	  40	  поена	  (20+20)	  
Завршни	  испит:	  
Пројектни	  елаборат:	  40	  поена	  
Усмена	  одбрана:	  10	  поена	  
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