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Вишепородично становање на Врачару

СТАНОВАЊЕ НА ВРАЧАРУ
Опис локације
Локација на коју се односи пројектни задатак налази се на Врачару, прецизније на самој граници
општинa Врачар и Вождовац, и обухвата део постојећег градског блока, оивичен Јужним булеваром,
Шуматовачком улицом и Бојанском улицом. Локација је територијално‐адмнистративни део општине
Врачар, припада падини Црвени крст и граничи са насељима Лекино брдо на југу и Неимар на западу.
Шири просторни оквир задатка представља општина Врачар, која је званично формирана 1952. године,
након што је Београд административно реорганизован укидањем реона и преласком на општине. Првог
септембра 1955. године формиране су административне целине Западни и Источни Врачар, да би
годину и по дана након тога биле утврђене данашње границе општине која обухвата делове
некадашњих општина Источни Врачар, Неимар и Теразије. Како је реч о једној од територијално
најмањих београдских општина са великим бројем становника, Врачар данас представља најнасељенију
општину Београда.
Ужи просторни оквир односи се на Јужни булевар који је позициониран дуж долине коју формирају два
београдска брда, у правцу некадашњег Чубурског потока. Карактеристика изградње у непосредном
окружењу локације је изразито хетерогена структура објеката претежно стамбене изградње, који
варирају од зграда од око шест спратова, до приземних кућа из типологије „пaртаја“. Изграђени фонд је
генерално недовољно одржаван, и током година измењен, дограђиван, дељен и уситњаван по
принципу самоградње, тако да је изгубио своју основну карактеристику типичну за београдску
периферију, а није постао ни део градског центра.
2003. године усвојен је план детаљне регулације за подручје уз Јужни булевар, измађу улица Максима
Горког, Шуматовачке, Ђердапске и Господара Вучића, којем припада и ужа локација задатка. Као
примарни циљ плана наводи се дефинисање правила уређења и грађења, како би се подигао стандард
становања процесом урбане реконструкције. У оквиру простора у границама овог плана издвојене су
три зоне које се разликују по свом карактеру, типологији и морфологији, где је за постављен задатак
посебно важна зона: Мешовитог урбаног ткива. Овој зони припада и саобраћајницa Јужни булевар, где
је планирано да се процесом реконструкције формира трговачка улица са блоковима полуотвореног
типа. План такође предвиђа и изградњу стамбених објеката на регулацији или са предбаштом, у низу
или слободностојећих, са више станова и веће спратности, са уређеним парцелама, уз стварање нових
зелених простора. За наведене саобраћајнице ове зоне, планом је предвиђено уметање комерцијалних
делатности у стамбени фонд, посебно на етажама које су ближе уличној регулацији. *
Планска предвиђања указују на потребу да се кроз инкорпорирање савремених решења архитектонско‐
урбанистичких склопова вишепородичног становања, формирају пројектантска решења базирана на
разумевању односа задате функције према затеченим вредностима. У складу са тим, циљ задатка је да
се помоћу интервенисања у реалним просторним оквирима, пружи могућност за истраживање нових
амбијенталних вредности и испитају потенцијали за другачије доживљаје простора.
* извор: www.vracar.rs, www.urbel.rs, www.beograd.rs
Пројектни програм
Дефинисати архитектонско‐урбанистички концепт са диспозицијом елемената саобраћајне
инфраструктуре и просторно композиционог плана објекта вишепородичног становања са пратећим
садржајем. 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. Локација на основу које је и постављен пројектни задатак
доминантно је под утицајем неколико важних фактора као што су: тангентна позиција Јужног булевара,
природна денивелација терена, бројност јавних функција у непосредном окружењу итд.
Архитектонско‐урбанистички пројекат подразумева пројектовање мањег градског блока стамбено‐
пословне намене, тако да је претпоставњен однос 80% становање‐20% пословање. Спратност задатог
градског блока је П+М+5+Пк, са јасним одредницама према околним саобраћајницама и објектима. У
оквиру парцеле неопходно је планирати паркирање (подземна гаража и паркирање на отвореном), као

и зелену рекреативну површину на отвореном која треба да представља одушак у густом градском
језгру. Имајући на уму комфор стамбеног простора, стамбене јединице је портебно пројектовати у
флексибилном модуларном систему у скали од гарсоњера до четворособних станова. За сваку стамбену
јединицу потребно је обезбедити квалитетан простор на отвореном (баште, терасе, кровне површине...).
Посебно узети у обзир пројектовање допунских садржаја у контактној зони са улицама, који могу бити у
релацији са постојећим функцијама и условљени различитим утицајима из непосредног окружења.
Евидентирано је да је задати део града последњих година агресивно нападнут неконтролисаном
стамбеном изградњом која урушава лице града. Циљ ове интервенције је да покаже на који начин је
могуће, промишњеном стамбеном изградњом одупрети се негативним тенденцијама и унапредити
функционално амбијенталне вредности локације.
Садржај елабората
Архитектонско‐урбанистички пројекат стамбено‐пословног објекта, Р 1:200 (Р 1:100):
‐ Ситуациони план, Основе, Пресеци, Изгледи,
‐ Просторне атмосфере и амбијенти
‐ Модел
Архитектонски пројекат стамбене јединице, Р 1:100 (Р 1:50):
‐ Основе, Пресеци, Изгледи,
‐ Просторне атмосфере и амбијенти
‐ Модел

Термински план
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дат.

тематска jединица

01

сре.
21.09.

Уводно предавање/ Разговор о задацима/ Распоред
по салама / Посета локациjи/ Анализа контекста

02

сре.
28.09.

Имагинациjа архитектонског простора /
Дефинисање теме

03

сре.
05.10.

Поставка просторне "мреже" / Формулациjа
алтернативних концепциjских решења / Одабир
решења

04

сре.
12.10.

Аналитичко читање плана и његова интерпретациjа и
трансформациjа / Схватање просторног потенциjала /
Тестирање и адаптациjа модела
Однос дела и целине, фигура и тло као просторно
поље / Tестирање и адаптациjа модела

05

сре.
19.10.

Празник Свети Тома

06

сре.
26.10.

07

сре.
02.11.

1. Колоквиjум, контролна предаjа досадашњих
елемената проjекта, према jединственом садржаjу
елабората / Коментар резултата колоквиjума
Програмска анализа / Истраживање везе између
програма и простора / Увођење контекста,
истраживање локациjе

08

сре.
09.11.

Разрада проjекта

09

сре.
16.11.

Зонинг, слоjеви и нивои стамбене средне, мреже
простора, преклопи и прожимања / Токови и
циркулциjе, просторне секвенце у кретању и њихова
веза са елементима проjекта

10

сре.
23.11.

Поетика амбиjента, концептуално разумевање
функциjе, доживљаj у простору / Технологиjа и
структура ‐ ригидност или не

11

сре.
30.11.

Разрада проjекта

12

сре.
07.12.

2. Колоквиjум, контролна предаjа досадашњих
елемената проjекта / Коментар резултата
колоквиjума, упутства за даљи рад

13

сре.
14.12.

Опна и материjал, систем са сопственим
карактеристикама и просторним квалитетима /
Архитектонски детаљ, важност детаља, истраживање
и развоj

14

сре.
21.12.

Повратни циклус, враћање утицаjа веће размере на
концепциjу решења

15

сре.
30.12.

Разрада и финализациjа проjекта према садржаjу
елабората / Контролна провера, завршне коректуре и
разговор о презентациjи проjекта

Метод извођења наставе
Настава се одржава једном недељно, средом од 18 до 22 сата. За рад на задатку предвиђено је 8 радних
сати недељно (4 сатa рада у школи и 4 сатa рада код куће). Настава у школи траје 15 радних недеља.
Кординатор на предмету:
проф. арх. ВЛАДИМИР ЛОЈАНИЦА
Наставници:
САЛА 217 доц. арх. ЗОРАН АБАДИЋ
САЛА 218 проф. арх. ДЕЈАН МИЉКОВИЋ
САЛА 219 доц. арх. МИЛОШ КОМЛЕНИЋ
САЛА 220 доц. др ЂОРЂЕ СТОЈАНОВИЋ
САЛА 221 доц. др МИЛАН МАКСИМОВИЋ
САЛА 222 доц. арх. ДРАГАН СТАМЕНОВИЋ
САЛА 223 доц. арх. ИГОР РАЈКОВИЋ
САЛА 224 доц. арх. МИЛОШ НЕНАДОВИЋ
САЛА 226 в. проф. др ВЛАДИМИР МИЛЕНКОВИЋ
САЛА 227 в. проф. арх. ИВАН РАШКОВИЋ
САЛА 228 асс. др КСЕНИЈА ПАНТОВИЋ ‐(в. проф. арх. МИЛАН ВУЈОВИЋ)*
САЛА 235 асс. др ИВАНА РАКОЊАЦ ‐ (в. проф. арх. ГОРАН ВОЈВОДИЋ)*
* наставници формално воде студио
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
Оцењивање
Предиспитне обавезе:
Активности у току семестра: 10 поена
Колоквијуми: 30 поена (10+20)
Завршни испит:
Пројектни елаборат: 50 поена
Усмена одбрана: 10 поена
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