
Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ  
6. семестар основних академских студија, 2012/13  
 
 
курсеви:  
УРБАНИЗАМ 6 ЕСПБ  
АРХИТЕКТУРА 4 ЕСПБ  
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ 1 ЕСПБ  
СТАТИКА КОНСТРУКЦИЈА 1 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 50  поена  на  основу  резултата  рада  током  семестра,  а  преосталих 50  поена  на 
основу  елабората и  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  
 
Тематски оквир: Унапређење и осавремењивање традиционалног приступа изградње, адаптације и 
одржавања стамбених објеката за енергетску ефикасност 
 
Тема студија: Studio_Reality: _Energy_Efficiency 
 
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.  
 
 
 

                                                 
 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.   



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  

• 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 пројекту врши се на основу општих и посебних критеријума.  
Општи  критеријуми  утврђују  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,као и у односу на тежиште и обим 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 складу 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, 2012/13 
 

Број кредита: 
 
12 ЕСПБ 
 

Термини одржавања наставе: 
 
Понедељак и петак, 8 до 12 часова 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
20. јуни 2013. у 10 сати 

Термини одржавања колоквијума: 
 
01.04. 2013, 13.05. 2013. 

 
 

Назив предмета: Студио пројекат 4 – Синтеза

Тематски оквир: Унапређење и осавремењивање традиционалног приступа изградње, адаптације и 
одржавања стамбених објеката за енергетску ефикасност 
 
Тема студија: Studio_Reality: _Energy_Efficiency 
 
Суштина задатка 
 
На изабраном објекту (пилот пројекту, у сарадњи са Општином Чукарица и НВО ДОМ) треба уочити и 
истражити значајне проблеме у контексту функционисања објекта у измењеним климатским условима. Уз 
мала улагања требало би осмислити интервенције у циљу побољшања енергетске ефикасности, и 
предложити решења за адаптацију објекта (пилот пројекта) у циљу постизања енергетске ефикасности. 
 
Препознавање просторно‐физичких и социоекономских компонената, које се мењају прему новонасталим 
условима: промене у употреби објекта, инфраструктурној опремљености, економским токовима. 
Идентификују се учесници на које будуће грађевинске интервенције утичу, учесници у изградњи, 
одржавању и контроли коришћења стамбених објеката. 
 
Као резултат, очекује се пројекат адаптације објекта, са дефинисањем предлога и правила за одвијање 
активности, као и дефинисање Финансијски приступачне градјевинске интервенције мањег обима. 



Наставник:  

Проф. мр Рајко Корица  

Сарадник у настави:  

др Владимир Михајлов, асистент 

Данило Фурунџић, асистент                                  

Број кабинета: 241, 305 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): термин ће бити накнадно утврђен

Телефон: 3218 768                                                                                                

Е‐маил: mihajlovvladimir@yahoo.com 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Увођење  студената  у  практичну  примену  теоретски  апсолвираних  знања  из  области  урбанистичког 
планирања  и  пројектовања,  кроз  симулацију  планерско‐пројектантског  процеса  у  коме  је  примаран 
урбанистички аспект задатка.  
 
Повезивање стечених знања и вештина у поступку урбанистичког пројектовања и увежбавање пројектовања 
сложених урбанистичко ‐ архитектонских целина у реалном окружењу.  
 
Стицање знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката урбанистичког 
планирања и урбанистичко – архитектонског пројектовања.  
 
Разумевање  специфичних  реалних  урбаних  феномена  и  процеса њихове  трансформације  у  посматраном 
климатском и социо‐економском контексту.  
 
Оспособљавање  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: 

У  складу  са  поставком  задатка  и  тематским  оквиром,  одабраном  темом  и  уже  дефинисаном  локацијом 
(оквирне површине 2‐5 ha) потребно је урбанистички пројекат обрадити кроз два нивоа:  
 
1. Концептуална поставка:  
 
На  нивоу  концептуалне  поставке  ближе  се  испитују  и  формулишу  циљеви,  очекивани  развојни  ефекти  и 
циљне  групе  корисника  уже  локације  у  односу  на  шири  контекст.  Очекивани  резултат  је  успостављање 
адекватне релације са посматраним контекстом на више различитих нивоа:  
 

 програмском нивоу: дефинисањем структуре активности, предлогом могућих капацитета за 
планиране програме, успостављањем веза са окружењем,...  

 

 просторном нивоу: дефинисањем концепта просторне организације и кретања у релацији са 



структуром непосредног окружења, поставком просторно‐организационог, обликовног, 
композиционог концепта,...  

 
Посебне вредности се могу тражити у: ‐ очувању и наглашавању затечених вредности локације, ‐ начинима 
повезивања  планираних  садржаја  са  осталим  градским  активностима  на  посматраној  локацији  и  њеном 
окружењу, ‐ начинима успостављања целовите концепције урбане форме као и аутентичних амбијенталних 
целина...  
 
Просторно‐физички аспект: 
Скице ‐ визије 
• прилагођавање фасада, кровних површина, нагиба кровних равни, нагиба и нацина одводњавања 
поплочаних површина, величине и диспозиције прозорских отвора на фасадама ...) 
• избор материјала у зависности од енергетске ефикасности, технички детаљи 
• прилагођавање комуналне мреже (промена капацитета водоводне, канализационе, топловодне и 
електроенергетске мреже). 
• могућности складиштења и производње Енергије 
• прилагођавање површина, простора за комуникацију, припадајућих јавних простора, Зеленило (тачкасто, 
линијско и површинско зеленило), односа прему суседима, итд. 
 
Организациони аспект: 
• Дневна, Недељна или сезонска промена у току године у коришћењу активности (нпр. коришћење кровне 
површине, степеништа, парковских површина испред објекта, паркиралишта ...) 
• Промена капацитета активности у току сезона, у односу на климатске чиниоце (м2/кориснику ‐ према 
учесталости падавина, сунчевог загревања, олујних ветрова ...) 
 
Социјално‐економски аспект: 
• Кретања корисника у простору са циљем осмишљавања енергетске ефикасности (у односу на инсолацију, 
падавине, загревање ...) 
• прилагођавање интереса актера (организације грађана‐клубови, трећи сектор, јавна предузећа ...). 
Акциони план. 
 
Јавна презентација студената у  трајању око 10мин,  са пројекцијом анализе и прилагођености обрасца  ‐ 
пилот пројекта у биоскопу Рода. 
 
2. Урбанистички склоп:  
На  нивоу  урбанистичког  склопа  рад  је  усмерен  ка  истраживању  облика  нових  просторно‐функционалних 
склопова,  процеса  њиховог  формирања,  структуре  и  начина  коришћења  мреже  јавних  простора  на 
одабраној ужој локацији.  
Предлог будућег коришћења и уређења простора треба да  је резултат избора одговарајућих активности и 
просторно‐обликовних решења у складу са постављеним концептом.  
У том смислу, очекивани резултат је просторно‐програмско решење урбанистичког склопа са дефинисаним 
опсегом остварених капацитета изградње, основним регулационим и нивелационим елементима и 
правилима 
 
ИДЕЈНИ ПРОЈЕКАТ ЗА АДАПТАЦИЈУ ФИЗИЧКИХ СТРУКТУРА: 
• Основе, пресеци, изгледи стамбене зграде ‐ пилот пројекта. Правила грађења и уређења (врсте и паспоред 
засада и зеленила, материјализације, монтажно демонтажних‐структура на објекту, прему биоклиматским 
принципима ...). 
 
БРОШУРА ‐ УПУТСТВО ЗА ИЗБОР АКТИВНОСТИ И ОДРЖАВАЊЕ ОБЈЕКТА: 
• Дефинисање нових активности које се у згради могу обављати, прилагођавање економским параметрима, 
прописима и стандардима, биоклиматским принципима... 
• Дефинисање прописа за редуковану употребу енергије ‐ штедњу. Приказ начина за редукцију отпада, 



класификацију, рециклажу отпадних материја.
• Приказ промена режима коришћења простора парцеле. Промене у организовању и коришћењу. Промене 
у надлежностима и процедурама одлучивања. 
 
Јавна презентација: Препоруке за трансформацију урбане структуре ‐ пилот пројекта,  у циљу постизања 
енергетске ефикасности 
 

Метод извођења наставе: 

Начин  рада,  истраживачке  методе  и  технике  утврђује  руководилац  студија  у  сарадњи  са  осталим 
наставницима и сарадницима који учествују у реализацији наставе.  
 
Руководилац  студија  са  тимом  осталих  наставника  и  сарадника  посебно  дефинише  тему  и  начин 
идентификације урбанистичког пројекта у оквиру задатог полигона и поступак ближег дефинисања задатка. 
Даљи  рад  на  урбанистичком  пројекту  подразумева  обраду  свих  горе  наведених  нивоа  и  постизање  горе 
наведених  очекиваних  резултата.  Тежиште  рада  студената,  обим  и  ниво  разраде  пројекта  по  задатим 
нивоима може да варира, чиме се остварују посебни истраживачки резултати на нивоу студија или на нивоу 
индивидуалних пројеката.  
 
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 – 
радионица. 
  

 

нед  датум  Наслови тематских јединица                                          

01  18.02  Упознавање са 

задатком 

Уводни семинар, предавања на везана за кључне темe 

22.02  обилазак пилот пројекта, посета општини Чукарица, разговор са 
представницима локалне заједнице 

02  25.02  А) Урбанистичко 

решење 

1. Концептуална поставка 
 
Идентификација урбанистичког пројекта и ближе дефинисање задатка. 
Препознавање проблема, контекста, вредности, ...  
Дефинисање полазишта, идеја, визија, циљева,...  
Концептуална поставка, успостављање релација са контекстом,...  
Индивидуални рад на пројекту, читање литературе, истраживање примера 

01.03 

03  04.03 

08.03 

04  11.03  2. Урбанистички склоп 
 
Поставка просторно‐функционалног склопа, структуре простора, мреже 
кретања, ...  
Коришћење и обликовање јавних простора,  
Регулациони и нивелациони елементи  
Провера испуњености постављених циљева 

15.03 

05  18.03. 

22.03 

06  25.03 

29.03 

07  01.04  Радионица 1:  Презентација 1: Провера квалитета предложених решења  
Јавно излагање концепата, дискусија и вредновање  
Препоруке  за  трансформацију  урбане  структуре  –  пилот  пројекта.  Јавна 
презентација  студената  у  трајању  око  10мин,  са  пројекцијом  анализе  и 
прилагођености обрасца ‐ пилот пројекта у биоскопу Рода. 

05.04 



08  08.04  Урбанистичко 
решење – 
финална 
формулација 

корекција предложених решења на основу резултата радионице

12.04  уводни семинар, предавања на кључне теме урбаног дизајна преметног 
пројекта 

09  15.04  Б) Урбанистичко‐
архитектонско 
решење 
 

Разрада решења, урбанистичка техничка разрада,...  
Разрада архитектонских решења одабраног дела, ...  
Дефинисање архитекторнске организације и технологије, конструктивног 
склопа и концепта материјализације,... 

19.04 

10  22.04 

26.04 

11  29.04 

03.05 

12  06.05 

10.05 

13  13.05  Радионица 2:  Презентација 2: Провера квалитета предложених решења  
Јавно излагање концепата, дискусија и вредновање  
Препоруке за трансформацију урбане структуре ‐ пилот пројекта,  у циљу 
постизања енергетске ефикасности 

17.05 

14  20.05  Урбанистичко‐
архитектонско 
решење – 
финална 
формулација 

корекција предложених решења на основу резултата радионице 
 

24.05 

15  27.05 

31.05 
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 John Mardaljevich, Institute for energy and Sustainable Development, De Monfort University, 
Denmark. www.iesd.dmu.ac.dk 

 Roaf, Crichton & Nicol (2006) ADAPTING BUILDINGS AND CITIES FOR CLIMATE 
CHANGE: A 21st century survival guide. Burlington: Architectural Press 

 Simic, I: URBAN BATTERIES ‐ The energy potential of small urban and rural settlements in the region of 
Vojvodina, IAS‐STS Conference 2011, Graz  

 Stern, N. (2008) Key Elements of a Global Deal on Climate Change. London: London 
School of Economy 

 UNEP (1994) The United Nations Framework Convention on Climate Change (UNFCCC) 
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• McHarg, Ian ( 1969) Design with Nature. Garden City, NY: Natural History Press 



Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):

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.  
На финалној јавној усменој одбрани пројекта презентују се све фазе семестралног рада приказане графички 
(оквирне размере од 1:5000 до 1:500, тродимензионални прикази) и техникама по избору, у потребном броју 
прилога (3 плаката 50/70). 

Критеријуми оцењивања: 

Оцена рада врши се на основу општих и посебних критеријума.  
Општи  критеријуми  односе  се  на  процену  достигнутог  нивоа  основних  знања,  вештина  и  техника 
урбанистичког  пројектовања,  кроз  вредновање  остварених  резултата  у  односу  на  полазишта  постављена 
ближом дефиницијом задатка :  
 

 Концептуална поставка: квалитет успостављене релације са контекстом  

 у програмском смислу  

 у просторном смислу  

 Урбанистички склоп: квалитет структуре склопа  

 У смислу односа јавно ‐ приватно  

 У регулационом смислу  

 Урбанистичко‐архитектонско решење сегмента: квалитет организације простора  

 У функционалном смислу  

 У обликовном смислу  

 Информативност и јасноћа приказа  
 
Посебни корективни критеријуми утврђују  се по основи примењеног начина рада,  тежишта и обима рада. 
Ове критеријуме утврђују наставници и сарадници који учествују у реализацији наставе.  
Прелазна оцена рада подразумева минималну оцену по општим критеријумима.  

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  поена
 

Завршни испит  поена

активност у току предавања  10  усмени испит или писмени 
елаборат 

50

колоквијуми  40   

 

Услови предаје после заказаног рока: 
Према статуту АФ 

Статутарне одговорности студената: 
Према статуту АФ 

 


