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Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ 
6. семестар основних академских студија, 2011/12 
 
курсеви:          __ 
УРБАНИЗАМ        7  ЕСПБ 
АРХИТЕКТУРА         3  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 елементи 
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, 2012/13 
 
Тематски оквир:  Унапређење мобилности и одрживих начина кретања у релацији са јавним 

градским просторима 
 
Тема студија:   Климатски одговоран урбани дизаjн 

 

Задатак:    Центар Мобилности у Београду / Mobility Center in Belgrade 
 
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.  

                                                 
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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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): 
19. недеља, у договору са Већем године 
Термини одржавања колоквијума: 
7. недеља и 13.недеља 
 

Назив предмета:  Студио пројекат 4 – Синтеза 

Тематски оквир: Унапређење мобилности и одрживих начина кретања у релацији са јавним градским 

просторима 

Тема студија: Климатски одговоран урбани дизаjн 

Задатак: Центар Мобилности у Београду / Mobility Center in Belgrade 
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Наставник: 

Доц мр Ксенија Лаловић 

Сарадници у настави:            

Асис. Ана Перић, сар. Вишња Сретовић Брковић 

Број кабинета: 011 

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

Телефон: 3345-603                                                             Е-маил: ksenija.lalovic@gmail.com                                                

 

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 и увођење студената у 
практичну примену апсолвираних знања кроз симулацију тежишно урбанистичког пројектантског процеса. 

Настава је усмерена ка: 

 Стицању знања и вештина у идентификацији и савладавању основних проблемских аспеката урбанистичког 
пројектовања сложене мулти-функционалне локације.  

 Оспособљавању 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. 

Одабир тема које су тесно повезане са реалним урбаним потребама има за циљ стварање радног амбијента за 
студенте који им омогућава да сагледају реалне апекте праксе и провере квалитет и конкурентност својих знања и 
вештина у домаћој или међународној конкуренцији. 

Садржај пројекта: 

Центар мобилности у Београду / Mobility Center in Belgrade 

Урбана мобилност и доступност представљају велики изазов у данашњем функционисању Београда, како за 
градске власти, тако и за саме житеље. (Не)ефикасност саобраћајних система и уличне матрице, смањена 
мобилност, ограничена доступност одређеним градским садржајима; утрошено време, велики напор и мањак 
комфора који велики број грађана свакодневно проживљава на путу од куће до школе, посла, дома здравља, 
центара, трговина...; дискутабилна просторна организација урбаних функција; као и мањак или недостатак 
информација о могућностима кретања, сви заједно позивају на комплексно и интегрално решавање изазова 
кониципирања, планирања и пројектовања урбаних склопова и начина кретања у њима. У 21. веку, добар 
транспортни систем значи избор: квалитетан јавни превоз, безбедан бициклистички саобраћај, пешачке руте, и 
квалитетна места за живот у граду где је вожња аутомобилом избор а не неопходност.  

Из тих разлога, овогодишњи задатак је да се урбанистичком концепцијом истраже могућности унапређења 
мобилности и доступности на полигону у Београду са једне стране, док се са друге стране конципира просторно-
морфолошка и функционално-садржајна основа урбаног склопа градске четврти ради подизања квалитета 
живљења и безбедног кретања у граду. На архитектонскo-урбанистичком нивоу студенти пројектују урбани блок са 
’Центром мобилности’. 

Локације*: старо језгро Београда / Нови Београд / Земун / Чукарица 

*Напомена: студенти бирају једну од понуђених локација за анализу и коципирање градске четврти и урбаног блока, и 

пројектовање ’Центра мобилности’. 

У складу са поставком задатка и тематским оквиром, одабраном темом и уже дефинисаном локацијом 
урбанистички и архитектонски пројекат потребно је обрадити кроз три нивоа:  
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1. Концептуална програмско – просторна поставка –  ’Градска четврт’ Р 1:2000, 1:1000 

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 два основна нивоа:  

• програмском нивоу: дефинисањем структуре активности, предлогом могућих капацитета за планиране 
програме, успостављањем веза са окружењем,... (Р 1:2000) 

•  просторном нивоу: дефинисањем концепта просторне организације и кретања у релацији са структуром 
непосредног окружења, поставком просторно-организационог, обликовног, композиционог концепта,... (Р 
1:1000) 

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 
сагласно потребама специфичних група корисника, - начинима успостављања целовите концепције урбане форме 
као и аутентичних амбијенталних целина...  

2. Урбанистичко решење дела градске четврти – ’Урбани блок’ Р 1:500 

Рад је усмерен ка истраживању 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 урбанистичко решење са дефинисаним 
опсегом остварених капацитета изградње, основним регулационим и нивелационим елементима и правилима 
градње. У овом делу пројекта дефинише се позиција и повезаност новог центра ’Центра мобилности’ у Београду. 

3. Архитектонско-урбанистички пројекат - ’Центар мобилности’ Р 1:200 

Рад је усмерен ка детаљној разради дела урбанистичког решења који се односи на пројекат ’Центра мобилности’. 
Очекивани резултат је архитектонско-урбанистички пројекат новог центра ’Центра мобилности’ у Београду, које 
осим архитектонске артикулације простора, треба да обухвати мере и дизајнерска решења за обезебеђење 
доступности свим групама корисника.  

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. 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.  

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 

нед Час датум Наслови тематских јединица                                          

01 01 18.02 Упознавање 
са задатком 

Евиденција студената. Објашњење задатка. 

02 22.02 Разумевање концепта приступачног града: јавни простор и приступачност 
Анализа различитих циљних група, њихових потреба и захтева и успостављање 
везе са простором. 
Анализа просторних решења на различитим просторним и проблемским нивоима: 
анализе примера. 

02 03 25.02 А) 

Урбанистичко 

решење 

1. Концептуална програмско – просторна поставка –  ’Градска четврт’ Р 1:2000, 
1:1000 

• Успостављање релације предметног подручја и програма: идентификација 
циљних група/ корисника простора и њихових потреба;  

• Разматрање предлога решења проблема у коришћењу простора и 
идентификација различитих опција решења/ третмана за идентификоване 
циљне групе/потребе/захтеве на различитим просторним/проблемским нивоима 

04 01.03 

03 05 04.03 

06 08.03 
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• Формулисање концепта приступачности на различитим проблемским/просторним 
нивоима 

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

• Глобални размештај и организација свих садржаја у простору и типологија 
изграђености са основним урбанистичким параметрима. 

Јавна презентација предлога 

Групни рад на пројекту, читање литературе, истраживање примера 
04 07 11.03 

2. Урбанистичко решење дела градске четврти – ’Урбани блок’ Р 1:500 

• Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и 
композиционих односа. Успостављање релације са концептом приступачности. 

• 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. 

• Поставка просторно-функционалног склопа, структуре простора, мреже кретања, 
• Коришћење и обликовање јавних простора,  
• Регулациони и нивелациони елементи  

08 15.03 

05 09 18.03. 

10 22.03 

06 11 25.03 

12 29.03 

07 13 01.04 Радионица 1: Колоквијум 1. : Провера квалитета предложеног концепта и урбанистичког пројекта, 
избор сегмента за даљу разраду  
Јавно излагање концепата, дискусија и вредновање  
Корекција предложених решења на основу резултата радионице 

14 05.04 

08 15 08.04 Б) 
Архитектонско 
- 
урбанистички 
пројекат 
 

3. Архитектонско-урбанистички пројекат - ’Центар мобилности’ Р 1:200 
 
• Анализа функционалних и технолошких захтева новог ’Центра мобилности’ 
• Разрада саобраћајног решења и концепта приступачности, урбанистичка 

техничка разрада 
• Утврђивање и разрада функционалних елемената објекта: диференцирање 

садржаја по вертикали, кретања, прилази, повезивања, однос ентеријер-
екстеријер. 

• Дефинисање и разрада физичке структуре. 
• Дефинисање архитекторнске организације и технологије, конструктивног склопа 

и концепта материјализације,... 

16 12.04 

09 17 15.04 

18 19.04 

10 19 22.04 

20 26.04 

11 21 29.04 

22 03.05 

12 23 06.05 

24 10.05 

13 25 13.05 Радионица 2: Колоквијум 2. – Провера квалитета предложеног архитектонско-урбанистичког 
пројекта. 
Јавно излагање концепата, дискусија и вредновање  
Корекција предложених решења на основу резултата радионице 

26 17.05 

14 27 20.05 Финализација 
пројекта 
 

Коментар, корекција решења, разрада, усклађивање, обликовање и повезивање 
свих компоненти пројекта. 
Презентација пројекта  28 24.05 

15 29 27.05 

30 31.05 

 

Литература: 

Design – Principles, Implementation, Case Studies, Detail Practice, Brandi Urlike, Birkhauser Edition Detail, Munich, Basel, 2006,  

International Best Practices in Universal Design (2007): Canadian Human Rights Commission, http://www.chrc-
ccdp.ca/pdf/bestpractices_en.pdf 

Site-specific art: Performance, place and documentation, Kaye, Nick, Routledge New York, 2000, Библиотека АФ 

Urban Design Compendium (2000): Corporate Strategy Department, English Partnerships, http://www.urbandesigncompendium.co.uk/ 

Urban Design Compendium 2 (2007): Corporate Strategy Department, English Partnerships, http://www.urbandesigncompendium.co.uk/ 

 
Начин полагања испита: Графички рад и усмена презентација
 
Садржај пројекта: Решење/пројекат се представља графичким прилозима: 
1. Концептуална програмско – просторна поставка –  ’Градска четврт’ Р 1:2000, 1:1000 
2. Урбанистичко решење дела градске четврти – ’Урбани блок’ Р 1:500 
3. Архитектонско-урбанистички пројекат - ’Центар мобилности’ Р 1:200 
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Критеријуми оцењивања: 

Општи критеријуми за оцењивање студентских радова 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. 
 
Посебни критеријуми утврђују се по основи специфичности теме, приступа и начина рада. Критеријуми за вредновање су: 
архитектонски и урбанистички квалитети, приступачност -  лака циркулација и оријентација, међузависност различитих функција 
намењених свима, дух и сензибилитет предложеног решења, интеграција пројекта у окружење, иновативни аспекти концепта и 
пројекта.  
 
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 

 
 
 


