
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 од 8 до 12 часова 
Петак од 8 до 12 часова

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова):

У договору са већем године
Термини одржавања колоквијума:
Уторак 09.03.2010. ( 1. контролна предаја)
Уторак 23.03.2010. ( колоквијум )
Уторак 04.05.2010. ( 2. контролна предаја  )

2



Назив предмета: Студио пројекат 4 – Синтеза, 12ЕСПБ, 06. семестар

Тематски оквир: архитектура и изграђена средина

Тема студија: архитектонско-урбанистичко решење дела блока између улица :Ивана Баје,
Његошеве,Максима Горког, Цара Николаја II и Макензијеве у Београду
Задатак: стамбено-пословни објекти са пратећим садржајима

Руководилац предмета: Доц.арх. Милан Вујовић

Координатор: Асс.арх. Гроздана Шишовић

Наставник и сарадник каб Е-маил консултације 

Департман за архитектуру

Према договору

 са наставником

у студију

Доц. арх. Милан Вујовић

арх. Владимир Стевановић 237

balans@eunet.yu 

Доц. мр Милан Максимовић

Асс.арх. Гроздана Шишовић 249

mmax001@gmail.com 

Доц. арх. Небојша Фотирић

Асс.арх. Павле Стаменовић 345

photarh.af@googlemail.com 

Доц. арх. Игор Рајковић

341а

igor.fakultet@gmail.com 

Доц. арх. Весна Цагић-Милошевић

Асс.арх. Верица Међо 252

voga@beotel.yu 

Асс. мр Милош Антонијевић

238

mantonijevic@eunet.yu 

Асс. мр Татјана Стратимировић

Асс.арх. Јелена Митровић 239

profic@afrodita.rcub.bg.ac.yu 

Асс. мр Ксенија Стевановић 

Асс.мр Рената Јадрешин-Милић 344а

thestecats@yahoo.com 

Сам.стр.сар. арх Зоран Абадић

244

zoran.abadic@gmail.com 

Сам.стр.сар. арх Милош Ненадовић

Асс.-прип. Арх Марко Николић 237

milos@arh.bg.ac.yu 

Сам.стр.сар. арх Милош Комленић

Асс.арх. Татјана Карабеговић 251

m_komlenic@yahoo.co.uk 

Асс. мр Милена Кордић

Асс.мр Драгана Ћоровић 252

mikipro@sbb.co.yu 

Департман за архитектонске технологије

Проф.др Душанка Ђорђевић

Асс.мр Александра Ненадовић 304

dgulan@ptt.yu 
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Циљеви и приступ настави:

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 стамбено-пословних објеката са пратећим садржајима на задатој локацији.

Садржај пројекта:

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 стамбено-пословних објеката са пратећим садржајима на задатој локацији.

Метод извођења наставе:

Настава се обавезно 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.
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настава ПРОГРАМ И САДРЖАЈ ВЕЖБАЊА ТОКОМ СЕМЕСТРА

1. недеља

уторак

16.02.10

 
Уводно предавање, амфитеатар

Анализа програма и циљева рада на предмету СП 4 –синтеза
Припрема за  рад

Обилазак локације
Tумачење програма задатка и параметара локације
Формирање индивидуалног става у односу на предметну локацију

Задатак за наредни час _ Израда елабората са анализама: 
                                 Урбанистичка анализа (анализа параметара локације)
                                 Анализа одговарајућих примера из литературе 

Анализе се раде индивидуално или у групама ( начин израде, бодовање,  као и
обим елабората одређује предметни наставник у студију)
Процес рада на анализама спроводи се током даљег рада на пројекту.

петак

19.02.10

Презентација елабората са анализама:
Презентација елабората, дискусија и корекција ставова 
Предаја елабората са анализама 
Упознавање са могућностима и потенцијалима локације

Почетак рада на изради талон-макете:
договор, подела рада 
(талон-макета се ради у групама ( од 3 студента) у размери 1:200)

2. недеља

уторак

23.02.10

Израда талон-макете 

Предаја талон-макете (Талон-макета се предаје и чува у кабинету)

Излагање анализа, презентација и дискусија

петак

26.02.10

Архитектонско-урбанистичко решење:
                                 Регулација -појмови ,примена и значење

парцела
грађевинска линија 
регулациона линија 
спратност 
Хоризонтална и вертикална регулација
Нивелација-положај објеката на терену
Паркирање 

                                 Функционална шема 
                                 Шема кретања 

План маса
                                 Саобраћајно решење

(Групни рад са студентима) 
Почетак рада на архитектонско-урбанистичком концепту:

Скице
Основни волумени
Назнаке пропорција
(Индивидуални рад са студентима) 

3. недеља

уторак

02.03.10

Архитектонско-урбанистичко решење :
Радна макета  Р= 1:500
Скице
Основни волумени
Назнаке пропорција
Дискусија
(Индивидуални рад са студентима) 

петак

05.03.10

Разрада  архитектонско-урбанистичког решења:
Регулација
Функционална шема 
Шема кретања
План маса

                                 Саобраћајно решење
Гаража
Корекције ставова,дискусија и договор око контролне предаје
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4. недеља

уторак

09.03.10.

1. КОНТРОЛНА ПРЕДАЈА (15 бодова)

Пресек стања, предаја радне верзије урбанистичког концепта 
Ситуација Р-1:200 
Пресеци
Дијаграми, скице
Концепт-макета  Р= 1:500
Анализе ( урбанистичке анализе и анализе примера)
Презентација, дискусија и предаја елабората

петак

12.03.10.

Разрада архитектонско-урбанистичког концепта:
Провера урбанистичког концепта кроз типологије стамбених склопова
Шема кретања-положај вертикалних комуникација-језгро
Хоризонталне комуникације
Обликовање, волумен, пропорције, композиција

5. недеља

уторак

16.03.10.

Разрада архитектонско-урбанистичког концепта:
Графички приказ концепта-скице, дијаграми
Ситуација Р-1:200-предлог
Основа приземља  са назнакама партерног уређења  Р-1:100 

петак

19.03.10.

Разрада и корекције архитектонско-урбанистичког решења:
Ситуација Р-1:200-предлог
Основе свих етажа-скице-предлог 
Пресек Р-1:200 -предлог
Радна макета

6. недеља

уторак

23.03.10.

КОЛОКВИЈУМ (10 бодова)
Садржај колоквијума одређује предметни наставник у студију.

петак

26.03.10.

Корекције
Консултације и корекције  претходно израђених прилога-цртежа 
Дорада радне макете 

Фасада
Фасада по избору Р-1:200-предлог 

7. недеља

уторак

30.03.10.

Аксонометриски приказ објекта Р-1:250, корекције прилога
Договор око наставка рада ( после празника ) на прилозима у   размери   Р-1:100 

петак

02.04.10.

Ускршњи празници

8. недеља

уторак

06.04.10.

Консултације
Корекције  претходно израђених прилога у размери Р-1:100

петак

09.04.10.

Консултације
Консултације и корекције  претходно израђених прилога-цртежа 
Дорада радне макете

9. недеља

Уторак

13.04.10.
Консултације

Консултације и корекције  претходно израђених прилога-цртежа 
Дорада радне макете 

петак

16.04.10.

Консултације
Консултације и корекције  претходно израђених прилога-цртежа 
Модел Р-1:200 – радна верзија

10. недеља уторак

20.04.10.

Консултације
Консултације и корекције  претходно израђених прилога-цртежа 
Модел Р-1:200 – радна верзија
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петак

23.04.10.

Фасада-детаљи-појмови 
материјал 
текстура 
структура 
боја 
конструкција 

Консултације
Консултације и корекције  претходно израђених прилога-цртежа 
Рад на моделу 

11. недеља

уторак

27.04.10.

Архитектонски детаљ фасаде Р-1:10 
пресек по висини објекта 
сегмент изгледа 
сегмент основе 
3д приказ детаља 

Консултације
Консултације и корекције  претходно израђених прилога 
Разрада-основе, пресеци, изгледи Р-1:100 
Рад на моделу 

петак

30.04.10.

Консултације
Основе, пресеци, изгледи Р-1:100 
Аксонометрија 
Архитектонски детаљ-корекције 
Презентација прилога 

12. недеља

уторак

04.05.10.

2. КОНТРОЛНА ПРЕДАЈА (15 бодова)
пресек стања и рада на задатку, предаја радне верзије пројекта

                                 дорада цртежа 
дорада радне макете 
ситуација,основе, пресеци, изгледи,аксонометрија,макета…

петак

07.05.10.

Консултације
Основе, пресеци, изгледи Р-1:100 
Аксонометрија 
Архитектонски детаљ-корекције 
Презентација прилога 
Контрола решења на талон-макети 

13. недеља

уторак

11.05.10.

Консултације
Основе, пресеци, изгледи Р-1:100 
Аксонометрија 
Архитектонски детаљ-корекције 
Презентација прилога 
Контрола решења на талон-макети 
Сегмент основе-ентеријер Р-1:25 по избору 

петак

14.05.10.

Финализација
Финализација свих графичких прилога 
Архитектонски детаљ-корекције 
Рад на финалној презентацији 

Договор око садржаја елабората за финалну предају  у испитном року

14. недеља

уторак

18.05.10.

Финализација
Финализација свих графичких прилога 
Завршне корекције талон-макете  
Архитектонски детаљ-корекције 

петак

21.05.10.

Завршне консултације 
Финализација свих графичких прилога 
Ситуација,основе, пресеци, изгледи,аксонометрија,макета…

15. недеља уторак

25.05.10.

Завршне консултације_  увид у радове 
прилози 
презентација 
макете 
текстуално образложење 
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петак

28.05.10.

Завршне консултације_ увид у радове 
прилози 
презентација 
макете 
текстуално образложење 

Датум за предају елабората у договору са већем године. 

Обавезна литература:

У ридеру је наведен списак литературе коју студенти користе у договору са наставником у студију.

Препоручена литература:

У ридеру је наведен списак литературе коју студенти користе у договору са наставником у студију.
Према својим интересовањима студенти сами предлажу и користе литературу.

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):

Студио пројекат је модул који се „полаже“ током читавог семестра, и одбрану елабората могуће је реализовати
ИСКЉУЧИВО у ЈУНСКОМ испитном року. Испит је карактера усмене одбране.

Садржај елабората

А. Графички прилози
Ситуација са основом крова и околним објектима      1:500
Основа приземља са партерним уређењем                1:200
Основе свих етажа                                                         1:100
Карактеристични  пресеци                                             1:100
Изгледи                                                                           1:100
Перспективни или аксонометријски приказ
Детаљ фасаде                                                                  1:10
Прилог по слободном избору /монтажа/

Б. Макета објекта                                                          1:200

В.Текстуално образложење 
/концепт приказати кроз дијаграме, образложење материјализације/

Формат и број  листова одређује наставник у студију.

Критеријуми оцењивања:

Следећи критеријуми представљају основ за оцењивање студената: 
- редовно и активно похађање наставе; 
- ниво самосталности и креативности у раду; 
- приступ истраживању и ниво квалитета концепта прихваћеног пројектантског решења; 
- квалитет разраде решења у функционалном, естетском и техничком смислу; 
- ниво графичке обраде и квалитет вербалне, графичке и писане презентације елабората; 
Основни  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:
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена.
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Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена

активност у току семестра                 10 усмени испит или писмени елаборат
501.Контролна предаја 15

Финални елаборат, одбрана              Колоквијум 10

2.Контролна предаја 15

Услови предаје после заказаног рока:

Према статуту АФ

Статутарне одговорности и права студената:

Према статуту АФ
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