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Циљ пројектног задатка је да у сложеном просторном контексту одговори на услове који 
обухватају осмишљавање адекватне програмске структуре, обнову и афирмацију 
културно-историјских и морфолошких особености задате локације, стварање услова за нове 
амбијенталне вредности, повећање приступачности и заштиту постојећих визура. Такође, 
кроз разраду се развија свест о енергетској ефикаснсти решења као и свест о потенцијалима 
нових технологија и биоклиматских принципа. Кроз разраду концепта материјализације 
објекта испитује се могућност примене савремених технологија у условима интервенције у 
подручју осетљивом на промену визура, силуета и текстура. Задатак обухвата израду 
идејног решења комплекса културног центра на локацији непосредно уз Велике степенице. 

Културни центар на Косанчићевом венцу

Проф. Др. Милица Јовановић Поповић
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milicajp@arh.bg.ac.rs

Настава (предавања и вежбе) се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада: 
групни рад, индивидуални рад и то у домену истраживања случајева, дискусија, израда презентација.

Јовановић М., Пуцар М., Пајевић М.,  Биоклиматско планирање и пројектовање – 
урбанистички параметри, (библиотека АФ); Пуцар М., Биоклиматска архитектура, 
(библиотека АФ); Wines, J., Green Architecture, Koln: Taschen. (библиотека АФ); Herzog, 
Thomas (Ed.). Solar Energy in Architecture and Urban Planning. Munich and New York: Prestel, 
(библиотека АФ); Gauzin-Müller, Dominique., Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts 
Technologies Examples. Basel: Birkhäuser;Tschumi, Bernard. Event Cities. The MIT Press, 1996, 
(библиотека АФ);Herzog, T., Krippner, R., Lang, W., Façade Construction Manual. Basel: 
Birkhäuser – Publishers for Architecture, (библиотека АФ); 
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Др. Александар Рајчић, доцент 
Маст.инж.арх. Бојана Станковић, асистент

Др. Љиљана Ђукановић, асистент

Пројектни задатак обухвата локацију Косанчићевог венца, на почетку Великих степеница, 
на којој се тренутно налази објекат пројектног бироа Сигмапројект. Програмске одреднице 
Плана детаљне регулације Косанчићевог венца представљају добар основ за 
имплементацију културних садржаја на овој локацији. Локација такође добија на значају 
активацијом простора обале у непосредној близини (Бетон хала) као и оближње Савамале, у 
светлу вишедеценијског плана о силаску Београда на реку. Рад на задатку обухвата 
савладавање различитих фаза у процесу пројектовања, од дефинисања и просторног 
преиспитивања пројектантског програма, преко истраживања просторних могућности 
локације.Задатак обухвата и сегменте израде главног пројекта, у виду решења 
материјализације кроз разраду карактеристичних детаља и основних поставки еколошке 
одрживости решења.Посебан циљ задатка је у нагласку на поштовању природног и 
изграђеног окружења - од нивоа конкретне локације и њених потенцијала и ограничења, до 
брижљивог одабира конструкција и материјала. Пројектом се студенти упознају са 
основним биоклиматским принципима пројектовања и начелима одрживог грађења. 
Пројекти се развијају у два основна правца од којих је један орјентисан ка изучавању и 
примени савремених биоклиматских принципа и технолошких решења у пројектовању и 
грађењу , док је други оријентисан ка процесу разраде архитектонских пројеката.  
Резултат рада представља архитектонски пројекат са јасно дефинисаним енергетско – 
еколошким концептом у оквиру кога је наглашен аспект применљивости у реализацији.



РАзуМЕВАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштВу, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
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РАзуМЕВАњЕ МЕтодА иСтРАжиВАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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РАзуМЕВАњЕ конСтРуктиВних СиСтЕМА, гРАђЕВинСкЕ и конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕВАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктоВАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.
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АдЕкВАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и функЦији оБјЕктА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзуМЕВАњЕ одноСА изМЕђу чоВЕкА и оБјЕкАтА и изМЕђу оБјЕкАтА и њихоВог окРужЕњА, и 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт и ПРоСтоРи изМЕђу одноСЕ ПРЕМА људСкиМ ПотРЕБАМА и МЕРи. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АдЕкВАтно знАњЕ о уРБАниСтичкоМ ПРојЕктоВАњу, ПлАниРАњу и ВЕштинАМА укључЕниМ у 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.

4

знАњЕ о ликоВниМ уМЕтноСтиМА кАо утиЦАјниМ зА кВАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.
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СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдоВољАВАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ 
зАхтЕВЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕкВАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодних уМЕтноСти, тЕхнологијА и 
дРуштВЕних нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕкВАтно знАњЕ о ПРоизВодњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАтиВи и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоВоди у изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ ВЕштинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхтЕВи коРиСникА у окВиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕВинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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оцењивање
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недеља опис тематских јединица
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редовност и ангажман током наставе

колоквијум 1 - идејно решење

колоквијум 2 - елементи разраде

Истраживање задате локације – посета локацији, снимање и прикупљање података; Преиспитивање 
карактеристика локације – конфигурација, инсолација, ветрови

Дефинисање програма задатог комплекса – садржај комплекса, капацитети, потребне везе између 
делова комплекса; Студије репрезентативних примера савремене праксе

Идејно решење објекта: урбанистичко решење – приступ, комуникација; програмске одреднице - 
функционално решење; обликовање - волуметрија и материјализација; биоклиматски принципи.

Идејно решење објекта:  разрада решења у размери 1:200
Разрада биоклиматских принципа.

Идејно решење објекта:  разрада решења у размери 1:200
Разрада биоклиматских принципа.

Идејно решење објекта:  разрада решења, израда радне макете и/или 3Д модела, финализација 
графичких прилога.

Презентација идејног решења комплекса ;Графички прилози – цртежи размере 1:200 до 1:500; формат 
елабората 50/70цм; текстуално образложење,макета/3Д модел

Разрада идејног архитектонско решења – функција и волумен објекта. Биоклиматски 
принципи.Технолошка решења. Студија примера. 

Разрада идејног архитектонско решења – функција и волумен објекта. Биоклиматски 
принципи.Технолошка решења.

Разрада идејног пројекта - дефинисање конструкције објекта и дефинисање примењених материјала, 
размера 1:100 или 1:50; разрада биоклиматских принципа и примењених технологија.

Разрада идејног пројекта - дефинисање конструкције објекта и дефинисање примењених материјала, 
размера 1:100 или 1:50; разрада биоклиматских принципа и примењених технологија.

Разрада идејног пројекта - разрада конструктивних детаља, размера 1:25 или 1:10; разрада 
биоклиматских принципа и примењених технологија.

Разрада идејног пројекта - разрада конструктивних детаља, размера 1:25 или 1:10; разрада 
биоклиматских принципа и примењених технологија.

Разрада идејног пројекта:  рад на презентацији пројекта, финализација графичких прилога, израда 
макете и/или 3Д модела, текстуално образложење.

Презентација разраде идејног решења комплекса ;Графички прилози – цртежи размере 1:200 до 1:10; 
формат елабората 50/70цм; текстуално образложење,макета/3Д модел




