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Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ 
6. семестар основних академских студија, 200 
курсеви:          __ 
УРБАНИЗАМ           5  ЕСПБ 
АРХИТЕКТУРА            5  ЕСПБ 
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ        2 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, продубљивање и овладавање методолошким принципима повезивања стечених знања и вештина из 
уметности, архитектонског пројектовања, урбанистичког пројектовања, пројектовања конструкција, пројектовања 
инсталација, предмера и реализације објеката у поступку пројектовања.  
Увежбавање пројектовања сложених урбанистичких комплекса и архитектонско-урбанистичких целина, као и 
стицање искустава и знања у области формирања обликовних синтеза између различитих форми и волумена у 
простору, као и тазличитих програмско - функционалних захтева.  
Студенти раде у студију на идејним пројектима вишенаменских образовних, културних, пословних и услужних 
архитектонско - урбанистичких целина, на задатој локацији у реалном урбаном, формираном и 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 предвиђено је 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 у понедељак 23. јуна. 
 
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 урбанизма, архитектуре и архитектонских 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.  

                                                 
1 на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски 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 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 синтезе. 

• 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, а у циљу унапређења комплекса утицајних фактора средине и стварања бољих 
услова за квалитетнији живот и активности у простору интервенције. 

• Савладавање метода и техника процеса урбанистичког и архитектонског пројектовања и обликовања 
простора, примена савладане методологије процеса пројектовања до нивоа идејних урбанистичких, 
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, 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 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 наставник. 
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, као и праћењем активности на вежбама, чиме студент 
стиче 10% коначне оцене; 

• Оцењивање на јавној одбрани рада, чиме студент стиче преосталих 50% оцене (40% финални рад+10% 
презентација и усмена одбрана). Презентација подразумева представљање креативне личности 
кандидата, као и промоцију финалног пројекта – јасноћа излагања, систематичност, убеђеност у 
сопствено дело, убедљивост аргументације. 

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 и петак, 8 до 12 часова 
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Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
19. недеља, у договору са Већем године 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
6. недеља и 12.недеља 
 
 
 
Назив предмета: Студио пројекат 4 – Синтеза 
Тематски оквир: Метаморфоза градске четврти Дорћола 
Тема студија:  КОМПЛЕКСНА ПРОСТОРНА  СИНТЕЗА.  

Комплексна просторна  синтеза функционалних, програмских и амбијенталних захтева дефинисаних задатим 

Пројектним задатком и анализом утицајних фактора у посматраном просторном оквиру, у циљу унапређења  

квалитета урбаног амбијента, те пројектовања бољих и подстицајних услова за живот, стварање, комуникацију и 

социјалну интеграцију људи. 

Испитивање могућности и ограничења трансформације реалних постојећих облика простора и егзистирајућих 

облика у простору, у циљу трагања за оптималном равнотежом разнородних сродних и противречних захтева, 

релација и аспирација – са посебним акцентом на естетско/обликовно, релацијско/просторно, 

композиционо/урбано, програмско/функционалнио, амбијентално/еколошко... 

• Проф. мр Петар Арсић:  

Наставник: 

Проф. мр Петар Арсић,  д.и.а. 

Сарадник у настави:    
Асист. пр. Ивица Николић, д.и.а. 

Број кабинета: 324 

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

е-маил: arco@eunet.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.  
Садржај пројекта: 
Oсновнe  тематскe области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет на коме ће се током рада у студију концентрисати 
активности, које ће током рада на пројекту бити продубљиване и којима ће кандидати током стваралачког процеса постепено 
овладавати  су: 
 
-хијерархија система кретања, саобраћања и комуницирања у простору, као и релације унутар микроцелине и са урбаним 
просторима вишег реда  
-континуитет историјског, постојећег и новог-могућег, у домену наслеђа, амбијенталних целина, асоцијативних значења, 
инспиративних  елемената, начина коришћења и „употребе“ простора, тумачења традиције, меморијских цитата... 
-контекст као значење, утицај, меморија, атмосфера, стваралачки подстицај; активна пројектантска акција у условима деловања 
фактора genius loci, трагање за карактером историјског амбијента, духом места, као и могућом скалом дијалога (у домену 
пројектовања) на релацији порука контекста – интерпретација поруке контекста 
-трагање за разноврсним просторним и обликовним паралелизмима, контрадикцијама, интеракцијама и синтезама 
архитектонских и урбанистичких елемената, постојећих у реалном задатом простору и могућих/жељених у имагинативном 
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креираном простору 
-јединство и синтеза архитектонских и урбанистичких параметара у анализи и процени потенцијала места, обликовања простора 
као хуманизованог амбијента и вредновања његовог квалитета 
-испитивање релација између постојећих и могућих просторних хијерархија на једној страни (1) и скала комуникације и 
стимулисане креативне социјализације на другој страни (2)...трагање за могућим синтезама ових страна, или, на други начин, 
трагање за могућим (стварно и могуће) хуманизованим просторима, подстицајним релацијским просторима, просторима који ће 
стимулисати могућности, развој, стварање, различитост, изненађе... 
 
Поред стамбених, образовних, културних, пословних, комерцијалних, услужних и рекреативних садржаја (програм) потребно је 
предвидети, у зависности од аспирација кандидата, могућности амбијента и просторне организације решења, сложеније облике 
просторних синтеза, типа мултифункционалне градске четврти, специфичне амбијенталне урбане енклаве, микро-амбијенте 
посебне атмосфере и специфичних комбинација програма.   
Могући комплементарни садржаји који у пројекту, уз бројне друге, могу бити примењени, као генератори уређења и развоја: 

• угоститељски: кафићи, ресторани... на ћошку, у блоку... 
• трговачки: појединачни локали у приземљима, линијски тржни центар,  
• занатски: традиционални, етно, савремени 
• услужни: адвокатске канцеларије, арх. атељеи, обданишта, дечије радионице 
• културно-забавни: уметнички павиљони, галерије, читаонице, интернет-кафеи 
• велнес и фитнес центри, рекреативни центри, теретане... 

Рад на пројекту се реализује у три тематске целине:  
1. Програмско - просторни концепт градске четврти  
2. Урбанистички склоп дела градске четврти 
3. Урбанистичко-архитектонско решење дела градске четврти  
Локација: простор омеђен улицама Душановом, Дубровачком, Дунавском и капетан Мишином 
 
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, итд. 
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 и индивидуално.  
 
Термински план 

Фаза I:         Програмско-просторни концепт градске четврти Р 1:2500 
01  Евиденција студената. Објашњење задатка. Обилазак локације. 
02  Идентификација постојећег стања на локацији и у контексту. 
03  Анализа кључних аспеката будућег коришћења простора. Везе са ширим контекстом. Критичка 

анализа постојеће документације (планови, студије, интернет...). Програмски елементи. 
04  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 на нивоу амбијенталних подцелина. 

 
Фаза II:       Урбанистички склоп дела градске четврти Р 1:1000 
05  Детаљна структура, организација и регулација свих садржаја и обликовање физичког простора у 

одабраној амбијенталној подцелини. 
06  Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа. 
07  Колоквијум 1. – Презентација: Провера квалитета предложеног концепта и склопа. 

 
Фаза III: Урбанистичко-архитектонско решење дела градске четврти Р 1:500 
08  Детаљна анализа функционалних и обликовних карактеристика објеката, површина   

планираних намена, токова кретања, опслужујућег и мирујућег саобраћаја. 
09  Разрада и утврђивање функционалних елемената објеката и површина: диференцирање 

садржаја по вертикали, кретања, прилази, повезивања, однос ентеријер-екстеријер. 
10  Формирање и обликовање габарита, склопова објеката у хоризонталном и вертикалном смислу, 

решење свих површина и основна нивелација на нивоу идејних решења  
11  Коментар, корекција решења, разрада, усклађивање, обликовање и повезивање свих делова, 

елемената физичке структуре. 
12  Колоквијум 2. – Презентација: Провера квалитета предложеног урб.-арх. решења 
13  Техничка разрада урб.-арх. решења и приказ остварених капацитета 
14  Разрада архитектонског решења. 
15  Провера конструктивног склопа и концепта материјализације. 
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Начин полагања испита: 
Садржај пројекта: 
1. Програмско-просторни концепт Р 1:2500 

1.1. просторна дистрибуција проблема / могућности 
1.2. програмско-просторне шеме развоја / дистрибуција циљева на карти 
1.3. приказ садржаја и урбанистичких параметара на нивоу амбијенталних подцелина - дијаграми 

1 постер 50/70 цм – дијаграми, карте, текстуална објашњења, табеле, графикони, шеме, скице, фотографије 
+ концептуална радна макета 
2. Урбанистички склоп Р 1:1000 

2.1. композиционо решење – приказ намена објеката и простора (са укупном БРГП по објектима) хоризонтална регулација и 
нивелација 

2.2. партерно решење – приказ садржаја у партеру (однос споља – унутра), конструктивни склоп, хоризонтална регулација и 
нивелација и пратећи нумерички подаци о оствареним капацитетима у приземљима објеката. 

2.3. 2 пресека кроз склоп са изгледима и развијени битни улични фронтови, са акцентом на интервенције – вертикална 
регулација и нивелација 

2.4. тродимензионални просторни приказ са основном материјализацијом простора 

1 постер 50/70 цм – пројекат склопа, текстуална објашњења, табеле, графикони, шеме, скице, фотомонтаже 
+ волуметријска макета 
 
3. Урбанистичко-архитектонско решење Р 1:500 и 1:200 

3.1. композиционо решење сегмента (дела) комплекса – приказ волумена, намена објеката и простора, 1:500   
3.2. партерно решење – арх.-урб. организација објеката и отворених површина, 1:500 
3.3. решење карактеристичних етажа изабраног објекта, 1:200 
3.4. решење подземне етаже за гаражирање возила, 1:500 
3.5. 2 пресека, 1:200 
3.6. изгледи са материјализацијом, 1:200 
3.7. тродимензионални просторни приказ 

2 – 3 постера 50/70 цм – пројекат решења, текстуална објашњења, дијаграми, шеме, скице, фотомонтаже + 
3д модел и/или макета амбијента 
 

Критеријуми оцењивања: 
-остварени континуитет просторног развоја и уређења простора 
-синтеза и јединство урбанистичке интервенције и архитектонског обликовања 
-квалитет формираних јавних простора 
-композиционе вредности формираног комплекса и микро-целина 
-постигнуте функционалне вредности урбаног амбијента и архитектонских решења 
-укупан креативни домет кандидата 
 
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. 
Предиспитне обавезе 60 поена 

 
Завршна оцена 100 поена 

активност у току предавања 20 поена усмени испит  10 поена 
колоквијуми 10 поена   
 

Услови предаје после заказаног рока:   Утврђује департман у договору са Управом АФ 
Према статуту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
Према статуту АФ 

 


