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Други графички рад: 

ПРОЈЕКАТ           КОМ ПОНОВАЊА     И  ПРАВИЛНИК РЕГУЛИСАЊА НАСЕЉА  

Након завршеног циклуса уклапања, у процесу креирања урбанистичког рјешења 
насеља, прелази се на тематско-проблемски циклус компоновања. 
Циклус компоновања има за циљ структуирање урбаног склопа насеља као целине, 
према сагледаним  контекстуалним везама из претходног циклуса  (уклапања). 
Компоновање се врши на урбаној матрици из „циклуса уклапања“, формирањем 
квартовских или блоковских модула, путем сагледавања квантитативних и 
квалитативних промена унутар насеља. Урбанистичка структура се формира 
(ре)дистрибуцијом садржаја и типова становања, централних садржаја, 
рекреативних активности, итд. кроз различите видове композиције простора и 
различите типолошке основе физичких структура, које се разрешавају у виду 
варијанти. 

ПОСТУПАК ИЗРАДЕ ПРОЈЕКТА КОМПОНОВАЊА И ПРАВИЛНИКА РЕГУЛИСАЊА 
НАСЕЉА 

< А >  Процес рада у току циклуса компоновања одвија се путем формирања понуде 

(појединачних) опција - варијанти или алтернатива, тако што сви чланови групе непосредно 

преко (заједничког) модела терена, постављају индивидуалне планиметријске матрице (из 
претходног циклуса уклапања насеља у контекст). 

У ове матрице у виду мрежа (уличних токова), уграђују се и компонују урбанистички модули 

(кућа, физичке структуре или блокова). 

 
< Б >   Појединачне опције чланова групе се фотографишу у току процеса формирања и 

структуирања урбаних склопова. Након тога (следеће вежбање) се приступа преиспитивању 

појединачних опција и процесу компоновања изабраног или комбинованог урбаног склопа 

илирјешења на један од наведених начина: 

•       комбинацијом делова изабраних појединачних композиционих склопова, 

•       комбинацијом делова свих појединачних композиционих склопова, 

•       избором једног од понуђених композиционих склопова. 
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Динамика израде 2. задатка: 
 

• Истраживање и исцртавање урбанистичких модула квартовско-блоковског склопа. 
• Исцртавање композиционих варијанти квартовско-блоковског склопа уклапањем 

модула у планиметријску матрицу Р=1:2500 или Р =1:1000. 
• Израда групног модела терена Р =1:1000 или Р=1:500. 
• Израда заједничких (групних) композиционих модела/макета насеља Р=1:1000 

(комбинацијом изабраних појединачних варијанти). Фотографисање свих фаза рада! 
• Израда правилника регулисања појединачних рјешења. 

ОБАВЕЗНИ  ПРИЛОЗИ: 

1.      Заједнички тродимензионални модел/макета композиционог склопа (групни 
прилог), Р=1:1000 или Р=1:500; 

2.      Правилник компоновања за заједничко композиционо рјешење (групни прилог). 

3.      Појединачни прилози за сва понуђена рјешења са приказом поступка, приступа и 
самог тока формирања композиционих склопова: цртежи варијантних рјешења, 
истраживање модула, фотографије, колажи, објашњења,напомене,..., Р=1:2500 или 
Р=1:1000,...и по избору; 

4.      Појединачне опције,поред наведеног,треба да садрже и два карактеристична 
пресјека и минимум један изглед  (Р=1:1000); 

5.      Правилник регулисања за појединачно композиционо рјешење. 

ТРАЈАЊЕ ИЗРАДЕ ГРАФИЧКОГ РАДА: Ради се 4 раднеседмице и предаје се на почетку 10. вјежбања.
ФОРМАТ: А3, А2 (цртежи), А2-А1 (3 Д- модел/макета).



IV Урбанистичко пројековање 2  Урбанистичко рјешење и правилник структуирања урбаних склопова изабране насељске цјелине


