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Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
курсеви:          __ 
УРБАНИЗАМ        1-9  ЕСПБ 
АРХИТЕКТУРА         1-9  ЕСПБ 
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ     1-9  ЕСПБ 
СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА       1-9  ЕСПБ 
 
ЦИЉ НАСТАВЕ НА МОДУЛУ:1 
Упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из уметности, архитектонског 
пројектовања, урбанистичког пројектовања, пројектовања конструкција, пројектовања инсталација, предмера и 
реализације објеката у поступку пројектовања и увежбавање пројектовања сложених архитектонско-урбанистичких 
целина. Студенти раде у студију на идејним пројектима вишенаменских образовних, културних, пословних и 
услужних архитектонско- урбанистичких целина на задатој локацији. 
 
ПОТРЕБНА ПРЕДЗНАЊА: 
Визуелне комуникације (принципи обликовања простора), Архитектонски пројекат (обликовање вишенаменских 
архитектонских склопова са стамбеним, пословним, услужним, индустријским, рекреативним и саобраћајним 
садржајима), Конструктивни пројекат (позиционирање и приближно димензионисање конструктивних елемената 
мањих распона, стандардних елемената материјализације и инсталација објекта од темеља до крова, 
пројектовање детаља, предмер и Урбанистички пројекат (регулациони план, парцелација, урбанистички 
елеменати локације, урбанистичка композиција)   
Формално: Модули 2,3,8,9,10,18. 
Студент стиче максимално 70 поена на основу резултата рада током семестра, а преосталих 30 поена на основу 
усмене одбране пројекта. Због свог карактера овај предмет може се полагати само у првом испитном року након 
слушања. 
 
Курс 19. – Студио пројекат 4 – Синтеза- 12 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
 
Садржај наставе 
Упознавање са методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из уметности, архитектонског 
пројектовања, урбанистичког пројектовања, пројектовања конструкција, пројектовања инсталација, предмера и 
реализације објеката у поступку пројектовања и увежбавање пројектовања сложених архитектонско-урбанистичких 
целина. Студенти раде у студију на идејним пројектима вишенаменских образовних, културних, пословних и 
услужних архитектонско- урбанистичких целина на задатој локацији у изграђеном окружењу. 
 
УПУСТВО 
 
Термински план наставе 
Студио пројекат одржава се два пута недељно по четири часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радне недеље код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 16 радних сати недељно (8 сати рада у школи и 8 сати рада код куће). 
3 радне недеље предвиђене су за рад код куће и испит (120 сати).  
Испит  - предаја и одбрана пројекта је 19. радне недеље. 
 
Студијска правила 
Тематски оквир и проблемска структура студио пројекта 4 - синтеза утврђује се на нивоу департмана. Тематским 
оквиром обезбеђује се усаглашеност комплексности задатака по студијима и испуњење циљева наставе на овом 
модулу у смислу повезивања стечених знања и вештина из области архитектуре, урбанизма и архитектонских 
технологија у претходним семестрима.  
Тематским оквиром дефинише се проблемска структура задатка у смислу односа заступљености курсева из 
области урабнизма, архитектуре, архитектонских конструкција и статике конструкција. Тежишни курс може бити из 
било које од наведених области заступљен максимално са 9 ЕСПБ. Остали курсеви треба да буду заступљени у 
оквиру пројекта до укупног збира од 12 ЕСПБ.  
Тематским оквиром у односу на проблемску структуру дефинише се очекивани резултат пројекта у смислу: 

                                                 
1 на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки 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. 
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• Повезивања стечених знања и вештина у поступку урбанистичког, архитектонског пројектовања и 
конструисања и увежбавања  

• Стицања знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката пројектовања 
сложенијих урбанистичко - архитектонских целина у реалном окружењу. 

• Разумевања специфичних реалних урбаних и архитектонских феномена и процеса њихове трансформације у 
посматраном контексту. 

• Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског пројектовања, примена савладане 
методологије процеса пројектовања до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења. 

 
Оцена рада на ппројекту врши се на основу општих и посебних критеријума.  
Општи критеријуми утвржују се тематским оквиром и односе се на процену достигнутог нивоа основних синтезних 
знања, вештина и техника пројектовања, кроз вредновање остварених резултата у односу на полазишта 
постављена тематским оквиром, тежишта и обима рада.   
Посебни критеријуми утврђују се по основи примењеног начина рада у конкретном студију. Ове критеријуме 
утврђују наставници и сарадници који учествују у реализацији наставе у студију. 
Прелазна оцена рада подразумева минималну оцену по општим критеријумима. 
Тема пројекта је пројектни задатак који у скалду са тематским оквиром департмана задаје сваки наставник за свој 
студио. 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Оцењивање рада на пројекту врши се кроз: 

• Оцењивање постигнутих резултата у току семестра: кроз две радне презентације пројекта – радионице, 
чиме студент стиче 40% (20%+20%) коначне оцене; и кроз активности на вежбама, чиме студент стиче 
10% коначне оцене; 

• Оцењивање на јавној одбрани рада, чиме студент стиче преосталих 50% оцене (40% финални рад+10% 
усмена одбрана). 

Предвиђена је јавна усмена одбрана пројекта, а у оцењивању рада учествују сви наставници и сарадници 
реализатори наставе у студију.  
Сви радови се  излажу на семестралној изложби. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник руководилац студија. 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ 19. Студио пројекат 4 – Синтеза 
 
Година студија:  
6. семестар основних академских студија, 2009/10 
 
Број кредита: 
 
12 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Уторак и петак, 8 до 12 часова 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
19. недеља, у договору са Већем године 
Термини одржавања колоквијума: 
 
6. недеља и 12.недеља 
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Назив предмета: 
Студио пројекат 4 – Синтеза 
Тематски оквир: Јавни градски простор и приступачност  
Тема студија: Студентски архитектонски конкурс Schindler Award 2010: Visions for an enhanced and 
accessible "Olympic Park " 
 

Наставник: 
Проф. др Зоран Никезић 

Сарадници у настави:            

Асист. мр Данијела Миловановић Родић   

Сар. Иван Симић 

Број кабинета: 245, 305 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): среда, 10-12.00, каб 305 

Телефон:      321 87 45                                                                      Е-маил: zoran.nikezic@gmail.com 

 
Циљеви и приступ настави: 
Оснoвни циљ наставе је повезивање стечених знања и вештина из области урбанизма и архитектуре,  у поступку урбанистичког 
пројектовања и увежбавање пројектовања сложених урбанистичко - архитектонских целина у реалном окружењу.  

Настава се заснива се на препознавању и разумевању различитих урбаних феномена и процеса који утичу на развој и 
трансформацију физичке структуре града у датом социо-економском контексту. Остварује се кроз: 
• Стицање знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката урбанистичког пројектовања 

сложене мулти-функционалне локације.  
• Оспособљавање студената за истраживање могућности унапређења урбане структуре и идентификацију циљева и ефеката 

развоја.  
Савладавање метода и техника процеса урбанистичког пројектовања, примена савладане методологије процеса пројектовања 
до нивоа идејних архитектонских и конструктивних решења.  
 
Посебни циљ је омогућавање студентима београдског Архитектонског факултета да провере квалитет и конкурентност својих 
знања и вештина у међународној конкуренцији. 
 
Садржај пројекта: 
Конкурс Визија унапређеног и приступачног Олимписког парка у Берлину (Visions for an enhanced and accessible "Olympic 
Park ") организује Шиндлер Груп (Schindler Group). Конкурс је намењен студентима европских архитектонских факултета.  
 
Овим студентским урбанистичко-архитектонским конкурсом се принцип „приступ за све“ (енг. Access for All) поставља као основ 
дизајнерске филозофије. Под тим се подразумева урбани дизајн којим се унапређује приступачност и мобилност и којим се 
креирају градски простори без баријера за све људе без обзира на године, статус и способности. На тај начин се обезбеђује да 
сви – деца, млади, родитељи, запослени, старији и људи са посебним потребама – могу да се крећу слободно, активно учествују 
у свим активностима у јавном простору и буду његови пуноправни корисници. Такав концепт производи просторе који са аспекта 
приступачности садрже много више од импровизованих рампи и паркинг места резервисаних за инвалиде, а препреке са којима 
се суочавају људи са инвалидитетом, се препознају као проблеми са којима се сусрећу сви људи у одређеним периодима 
живота. 
 
Студенти се овим конкурсом позивају да мисле о оном што се налази «иза» форме, светла и материјала и да се фокусирају на 
потребе корисника структура и просторе које су предмет дизајна.  
 
Циљ је подизање свести о проблемима у кретању и приступачности у градском простору, односно скретање пажње на постојање 
препрека и баријера са којима се суочавају не само они корисници са инвалидитетом, већ и сви остали. Ово је тема којом се 
морају бавити и планери и архитекти, јер су управо они који креирају градске просторе 
 
Пројекат се представља на три тематска нивоа различитих нивоа детаљности разраде: 

1. Концепт доступности/приступачности  (Accessibility Concept) 
2. Урбанистички пројекат (Master Plan) 
3. Архитектонски пројекат (Project Design) 

 
Локација: Локација за „Берлинске олимписјке игре“ из 1936. године, Берлин. 
 
Напомена: студентски радови израђени у студију, нису и аутоматски учесници конкурса. Према пропозицијама конкурса, на 
сваких 12 студената у студију, интерном селекцијом од стране руководиоца студија, биће одабран један пројекат који ће бити 
послат као конкурсни рад. То значи да ће у случају да у студију буде више од 12 студената (према статуту АФ-а максималан број 
студената је 20) на конкурс бити послата два рада. 
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Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни облици 
наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски радови 
итд. 
 
Настава се у току семестра одвија у три наставна блока у оквиру којих је рад усмерен ка истраживању, разради решења и 
евалуацији постигнутих резултата. Евалуација се врши јавно и групно на нивоу студија – радионица. 
 
Рад на пројекту се може организовати групно (максимално 3 члана) и индивидуално. 
 
Термински план 

Фаза I:     Концепт приступачности и однос према обликовању простора 

01  Евиденција студената. Објашњење задатка.  
Семинар 1: Разумевање концепта приступачног града: јавни простор и приступачност. 

02 
 

Анализа различитих циљних група, њихових потреба и захтева и успостављање везе са простором. 
Анализа просторних решења на различитим просторним и проблемским нивоима: анализе примера. 

03 

 Успостављање релације са предметним подручјем и програмом конкурса:идентификација циљних група/ 
корисника простора и њихових потреба; проблема у коришћењу простора (постојеће стање и претпоставке у 
односу на задати програм).  
Анализа амбијенталних и обликовних карактеристика и потенцијала подручја и испитивање могућности да 
се проблем приступачности претвори у видљив експлицитан мотив структуирања простора. 
Идентификација различитих опција решења/ третмана за идентификоване циљне групе/потребе/захтеве на 
различитим просторним/проблемским нивоима. 
Формулисање концепта приступачности на различитим проблемским/просторним нивоима и успостављање 
односа приступачности и елемената урбанистичке композиције. 04 

 

Контролна предаја  концепта приступачности уз усмено образложење, одбрану и јавну расправу. 
 
Фаза II:       Урбанистичко решење Р 1:1000  

Анализа програмских елемената. Систематизација садржаја према основним просторно-функционалним 
карактеристикама, сагледавање међусобних односа, начин и могућности саобраћајног опслуживања и 
повезивања.  

05 

 

Глобални размештај и организација свих садржаја у простору и типологија изграђености са основним 
урбанистичким параметрима. Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и 
композиционих односа. Успостављање релације са концептом приступачности. Утврђивање  стратегије 
односа  између ПРИСТУПАЧНОСТИ  И ОБЛИКОВАЊА као носеће идеје концепта 

06 
 Формирање и обликовање габарита, склопова објеката у хоризонталном и вертикалном смислу, решење 

свих површина и основна нивелација на нивоу идејних решења. Успостављање релације са концептом 
приступачности. Успостављање основа препознатљивости решења (читљивости и јасног идентитета)  

07  Разрада и «чишћење» предлога урбанстичког решења, преиспитивање односа према претходно утврђеном 
концепту. 
Колоквијум 1. – Презентација: Провера квалитета предложеног концепта и урбанистичког решења. 

08 
 

Корекција колоквијума  
 

Фаза III:     Архитектонско решење Р 1:500 - 1:200 -1:10    

Семинар 2: Разумевање концепта приступачног града: приступачност архитектонских објеката  
09 

 
Анализа функционалних и технолошких захтева градске транзитне станице (Pichelberg Station) и летње 
позорнице (Waldbühne). Разрада концепта приступачности и интеграција у обликовни концепт.  

 
10 

 Разрада концепта приступачности за градску транзитну станицу (Pichelberg Station) и за летњу позорницу 
(Waldbühne).  

11 
 Анализа функционалних и технолошких захтева хотела.  

Успостављање релације са концептом приступачности.   
Анализа односа приступачности и архитектонске форме. 

12  Утврђивање и разрада функционалних елемената објекта: диференцирање садржаја по вертикали, 
кретања, прилази, повезивања, однос ентеријер-екстеријер. Дефинисање и разрада физичке структуре. 

13 
 Разрада и «чишћење» архитектонског решења хотела. Провера обликовних карактеристика, конструктивног 

склопа и концепта материјализације.  
Преиспитивање односа према претходно утврђеном урбанистичком решењу 

14  Колоквијум 2. – Презентација: Провера квалитета предложеног архитектонског решења и односа према 
претходно утврђеном концепту и урбанистичком решењу. 
Коментар, корекција решења, разрада, усклађивање, обликовање и повезивање свих компоненти решења. 

15 
 

Корекција решења, разрада, усклађивање, обликовање и повезивање свих компоненти решења.  
О презентацији рада. 
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Начин полагања испита: Графички рад и усмена презентација 
 
Решење/пројекат се представља графичким прилозима у свему према конкурсном распису: 
 
А. ПЛАНОВИ 
 
1.  Урбанистичко решење (Master Plan) 1:1000   
     1.1. Концепт развоја целокупног подручја конкурса  
     1.2. Намена површина целокупног подручја конкурса (у складу са програмом конкурса) 
     1.3. Основа приземља свих објеката са назначеним релацијама са јавним просторима 
     1.4. Остали графички прилози везани за решење не морају бити приложени у размери 1:1000 
 
2.  Концепт доступности (Accessibility Concept) 1:500 – 1:10 
     2.1. Концепт доступности за железничку станицу (Pichelberg Station) и за летњу позорницу (Waldbühne)  
     2.2. Намена површина (у складу са програмом конкурса) 
     2.3. Елементи простора/компоненте решења у функцији доступности 
 
3.  Архитектонско решење хотела са садржајима за семинаре, велнес и терапију (Project Design) 1:200  
     3.1. Приказати све релевантне основе, пресеке и изгледе 
     3.2. Остали цртежи који су везани за пројекат не морају бити приложени у размери 1:200 
      
 
Б. ФОРМАТИ 
 
Конкурсни радови се предају у следећим форматима: 
 
1. А1 панели 
     1.1.Од пет до осам А1-панела (хоризонтално положених) са свим релевантним информацијама 

 
2. А3 тактилни план (графички прилог прилагођен слепим и слабовидим особама) 
     2.1. План мора да представи груби оквир концепта Генералног плана целог подручја обухваћеног конкурсом 
     2.2. Ниво детаљности одређују учесници конкурса 
     2.3. Максимална дебљина плана не треба да пређе 10 – 15 милиметара 
     2.4.Тактилни план не треба спајати са А1 панелима 
 
3. А3 брошура 
     3.1. Намењена члановима жирија: свеска повезана спиралом, сведена на А3 формат (смањени А1 панели) 
 
4. CD/DVD  
     4.1.За сврху објављивања и штампе: CD-ROM садржи све документе представљене на панелима у PDF формату. 
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Критеријуми оцењивања: 
Основни критеријуми за оцењивање су:  редовно и активно похађање наставе; самосталност и креативност у раду; квалитет 
истраживања и формулације концепта на свим нивоима рада; квалитет разраде решења у функционалном, естетском и 
техничком смислу; ниво графичке обраде и квалитет вербалне, графичке и писане презентације елабората;  
 
Услов за приступ вредновању студената по наведеним критеријумима представља придржавање терминског плана и израда 
задатака у задатим терминима, као и евидентирана самосталност у раду. 
Оцењивање: 
Оцењивање рада на пројекту врши се кроз:  

• Оцењивање постигнутих резултата у току семестра: кроз две радне презентације пројекта – радионице, чиме студент 
стиче 40% (20%+20%) коначне оцене; и кроз активности на вежбама, чиме студент стиче 10% коначне оцене; 

• Оцењивање на јавној одбрани рада, чиме студент стиче преосталих 50% оцене (40% финални рад+10% усмена 
одбрана).  

Предвиђена је јавна усмена одбрана пројекта, а у оцењивању рада учествују сви наставници и сарадници реализатори наставе у 
студију.  

Предиспитне обавезе Поени Завршни испит Поени 
Активност у току предавања 10 Пројекат 40 
Колоквијуми - радионице 20+20 Усмени испит -  јавна одбрана рада 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
Према статуту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
Према статуту АФ 

 
 
 


