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Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2011/12 
 
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, 2011/12 
 
 
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: 

• 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. 

                                                 
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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• 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, 2011/12 
 
Број кредита: 
 
12 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Понедељак и петак, 8 до 12 часова 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
19. недеља 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
8. недеља и 14. недеља 
 
 
 
Назив предмета: 
Студио пројекат 4 – Синтеза 
Тематски оквир:  
Тема студија:  ЕкоДистрикт Шумице 

Наставник: доц. мр Јелена Живковић 
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Сарадник у настави: асист. Милица Милојевић                     

Број кабинета: 011 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће накнадно одређен 

Телефон:         +381 11 3345603                                     Е-маил:   j_zivkovic@ptt.rs 

 
Циљеви и приступ настави: 

Основни 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. Савладавање метода и 
техника процене и евалуације понуђених решења у складу са постављеним циљевима 

Садржај пројекта: Еко-дистрикт Шумице 
Тема:  Еко-дистрикт је мала урбана целина која се развија на принципима еколошког дизајна. Еколошки дизајн 
представља сваки облик дизајна који интегрисањем у животне процесе минимизира утицаје који су штетни за 
окружење. Он поставља питања и теме који воде дизајнерски процес којим се визија  одрживости преноси на 
објекте, зграде и пејзаже који нас окружују. Овај приступ дизајну није везан за одређену просторну размеру, већ 
афирмише њихово повезивање у разматрању дизајнерских решења. Еколошки дизајн тежи повезивању природе 
и културе и подстиче на креативност у трагању за дизајнерским одговорима који изражавају специфичност 
одређеног места. Он чини да природа буде видљива, енергија обновљива и штедљиво коришћена, отпад 
минималан и рециклиран, просторне и функционалне везе комплексне, а живот и простор разноврстан. 
Задатак: Развој еко-дистрикта на одабраној локацији у Београду. Рад на задатку подразумева а)  дефинисање 
концепта еко дистрикта на различитим проблемским и просторним нивоима и б) рад на пројекту одабране 
просторне целине и разраду карактеристичног објекта. У складу са општим концептом еко-дистрикта сагледавају 
се могућности унапређења постојећих структура, диверзификација јавних простора и креирање (нових) групација 
малих размера. 

Концепт еко-дистрикта се дефинише на програмском нивоу и разрађује кроз следеће, међусобно повезане, 
тематске области:  
• природа/екосистеми 
• заједница/место 
• комуникације/кретање 
• енергија 
• отпад  
• грађење 

Пројекат се разрађује и представља на 2  просторна нивоа концепта еко-дистрикта :  
• ниво дистрикта (урбанистичко решење) 
• ниво групације малих размера (суседство, центар) и карактеристични објекат (архитектонско-урбанистичко 

решење) 
Тежишни просторни ниво разраде пројекта зависи од карактеристика простора који се бира за даљу разраду и 
његовог еко-концепта 

Локација: Насеље Шумице у Београду: „...пројектовано тако да је поштована територија засађене шуме.“  и 
његово непосредно окружење. Оквирне границе подручја: Грчића Миленка, Устаничка, Војислава Илића, Краља 
Остоје, Бачванска, Рада Неимара.  
 
Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, 
интерактивни облици наставе, радионице, индивидуални и групни пројекти.   

Рад на пројекту се може организовати групно и индивидуално. 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. 
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Термински план 

нед  Наслови тематских јединица                                           

13.02 Евиденција студената. Објашњење задатка. 
01 

17.02 
Упознавање 
са задатком Обилазак локације 

    
ФАЗА 1                Концепт Еко-дистрикта 
    

20.02 Уводни семинар: еколошки дизајн 
02 

24.02 
 Идентификација и анализа карактеристика контекста и локације. Мапирање 

вредности и проблема у простору 

27.02 
Анализа локације у односу на основне тематске области развоја 
ЕкоДистрикта 

03 
02.03 

 
Формулисање концепта ЕкоДистрикта на различитим 
проблемским/просторним нивоима.  

05.03 Разрада концепта  
04 

09.03 
 

Контролна предаја: концепт ЕкоДистрикта 
 
ФАЗА 2                Урбанистичко решење  Р= 1: 1000 
    

12.03 

05 
26.03 

 

Програмско-просторни концепт. Систематизација садржаја према основним 
просторно-функционалним карактеристикама и сагледавање њихових 
међусобних односа. Размештај и организација садржаја у простору. 
Дефинисање типова изграђености са основним урбанистичким 
параметрима. Дефинисање начина саобраћајног опслуживања и 
повезивања. 

19.03 

06 
23.03 

 

Обликовно решење. Формирање и обликовање склопова објеката и јавних 
простора. Дефинисање свих површина  и основна нивелација на нивоу 
идејних решења. Провера међусобних димензионалних, функционалних, 
регулационих и композиционих односа Провера еколошких квалитета 
организације и обликовања простора  

26.03 
07 

30.03 
 Разрада предлога урбанистичког решења 

02.04 Презентација: Провера квалитета предложеног концепта и урбанистичког 
решења 08 

06.04 
1. Колоквијум 

Корекција колоквијума. Избор локације арх/урб. пројекта 
 
ФАЗА 3                Архитектонско-урбанистичко решење Р= 1: 500, 1: 200 
    

09.04 
09 

 
 

Анализа локационих и програмских елемената пројекта. Утврђивање 
функционалних и технолошких захтева пројекта 

 
10 

20.04 
 

Дефинисање и разрада функционалних елемената објекта и 
карактеристика њиховог повезивања. Разматрање односа ентеријер-
екстеријер. 

23.04 
11 

27.04 
 Дефинисање и разрада физичке структуре. Дизајн отвореног простора.  

30.04 
12 

04.05 
 

Разрада и усклађивање компоненти пројекта. Провера карактеристика 
организације и обликовања простора са еколошког аспекта. 

07.05 Радна предаја 
13 

11.05 
 

Корекција решења 

14.05 
Презентација: Провера квалитета предложеног архитектонско -
урбанистичког решења и односа према претходно утврђеном еко-концепту 
и урбанистичком решењу 

14 

18.05 

2. Колоквијум 

Корекција колоквијума 
21.05 

15 
25.05 

 
Корекција решења, разрада, усклађивање, обликовање и повезивање свих 
компоненти решења. Финална презентација рада 
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6. Stang, Alanna Hawthorne, Christopher (2005) The Green house : new directions in sustainable architecture, New York : Princeton 

Architectural Press ; Washington, D.C. : The National Building Museum 
7. Brown Robert., Gillespie Terry, (1996) Microclimatic Landscape Design, New York, Chichester, Brisbane, Toronto, Singapore:  

Wiley & Sons - библиотека кабинета 
8. Приручник за урбани дизајн  (Urban Design Compendium), Orion Art and Prograf, Belgrade, (2008) - библиотека АФ, 
Препоручена литература: 
• Todd N.Jack. (2005) A Safe And Sustainable World : The Promise Of Ecological Design , Washington, London: Osland Press - 

библиотека АФ 
• Van Der Ryn S., Cowan S., (1996) Ecological Design, Washington DC: Island Press  - библиотека кабинета 
• Бајић Брковић М:, "Могу ли креативне економије да производе одржива решења? Нека европска искуства", у Архитектура 

и урбанизам 24/25, ИАУС, 2009 
• Живковић Ј. (2000) Утицај еколошких захтева на обликовање отворених рекреативних простора у граду, не 

публикована магистарска теза, Архитектонски факултет Београд 
• Живковић Ј., (2006) Еколошке и функционалне основе интегралног планирања отворених рекреативних простора 

града и регионалног система отворених простора, у монографији: Полaзишта и принципи регенерације региона Србије, 
Београд: Архитектонски факултет, pp. 115-155 

• Lješević, Milutin A. (2002) Урбана екологија, Београд : Географски факултет 
• Пуцар Мила (2006) Биоклиматска архитектура, Београд:ИАУС - библиотека АФ 
• Јовановић Поповић Милица (2001) Обнова зграда у контексту одрживог развоја, Београд: Архитектонски факултет, - 

библиотека АФ 
• Pitts Adrian ( 2004) Planning and Design Strategies for Sustainability and profit: Pragmatic sustainable design on building and 

urban scales, Amsterdam:Elsevier - библиотека АФ 
• Strelow H. (ed.) (2004) Ecological Aestetics : Art In Environmental Design: Theory And Practice, Basel, Berlin, Boston: Birkhauser  

- библиотека АФ 
• Beatley Timothy (2000), Green Urbanism : Learning From European Cities, Washington, Covelo, Island Press - библиотека АФ 
• Peder Anker (2010)  From Bauhaus To Ecohouse : A History Of Ecological Design, Baton Rouge : Louisiana State University 

Press - библиотека АФ 
• Hugh, Barton, (2004) Shaping Neighbourhoods, London, New York : Spon Press - библиотека АФ 
• Catherine Slessor (1997)Eco-Tech : Sustainable Architecture And High Technology, New York : Thames and Hudson, 1997 
• Roaf, Sue, Crichton, David, Nicol, Fergus (2009) Adapting buildings and cities for climate change : a 21st century survival guide, 

Oxford ; Burlington : Elsevier  - библиотека АФ 
• Жарден Џозеф (2006) Еколошка етика: увод у еколошку филозофију, Београд: Службени гласник 
• Papanek, Victor (2004) Design for the real world : human ecology and social change  London : Thames & Hudson 
• Bry, S. Sarté (2010) Sustainable infrastructure : the guide to green engineering and design, Hoboken : Wiley, 2010 
• Edwards, Briaн, Turrent, David (2000) Sustainable housing : principles & practice , tLondon ; New York : E & FN Spon 
 

Начин полагања испита:  Графички рад и усмена презентација 

Садржај пројекта: 
1. Концепт Еко-дистрикта (различите размере) : програмско-просторни концепт еко-дистрикта, тематске карте и    
шематски прикази, скице 

2. Урбанистичко решење  Р= (1:2500),  1: 1000 : план намене простора, композициони план, карактеристични 
пресеци-изгледи, 3Д приказ 

3.  Архитектонско-урбанистичко решење Р= 1: 500, (1: 200) : све релевантне основе, пресеци, изгледи, 3Д 
прикази 
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Критеријуми оцењивања: 
Критеријуми за оцењивање су: редовно и активно похађање наставе, самосталност и креативност у раду, 
квалитет истраживања и формулација концепта на свим нивоима рада, квалитет разраде решења, ниво 
графичке обраде и квалитет вербалне, графичке и писане презентације елабората 
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% ( 40% финални рад+10% усмена 
одбрана) 

 
 
 

   

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Пројекат 40 
колоквијуми 20+20 Јавна одбрана рада 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
Према статуту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
Према статуту АФ 

 


