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Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ 
6. семестар основних академских студија, 2009/10 
 
курсеви:          __ 
УРБАНИЗАМ           8  ЕСПБ 
АРХИТЕКТУРА            3  ЕСПБ 
АРХИТЕКТОНСКЕ КОНСТРУКЦИЈЕ        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 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.  
 
 
 
                                                 
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  

• 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, 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; 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 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: 
 
6. недеља и 12.недеља 
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Назив предмета: Студио пројекат 4 – Синтеза 
Тематски оквир: Метаморфоза градске четврти Дорћола  
Тема студија: Метаморфоза: Дорћол-Менхетен: од партаје до небодера? 

Наставник: 
доц. мр Урош Радосављевић 

Сарадник у настави:    

сар. Зорана Матић, сар. Јована Павић 

Број кабинета: 241 

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

Телефон: + 381 / 11 / 3218 741              е-маил:  yros@arh.bg.ac.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:  
Метаморфоза: Дорћол-Менхетен: од партаје до небодера? 

Како различити фактори (политички, економски, друштвени) утичу на метаморфозу градске четврти и на који начин се кроз 
урбани дизајн артикулишу  различити интереси градских играча? На који начин и у којој мери трансформација градске четврти 
може да прихвати савремене потребе и интересе градских играча? Да ли одговор на савремене потребе треба у потпуности да 
измени дух, карактер и изглед урбаног миљеа – имиџ београдског Дорћола? 

У процесу метаморфозе градске четврти изузетно је важно да се балансирају политички интереси града са интересима локалних 
становника, потенцијалних инвеститора, приватних компанија, локалних занатлија, трговаца, угоститеља....  

У овако комплексној арени, на путу ''Метаморфозе од партаје до небодера?'', запитаћемо се кроз методе и технике урбаног 
дизајна које интересе можемо да задовољимо и на који начин како би креирали градску четврт која може да задовољи у извесној 
мери градске играче. 

Где ћемо доћи на крају пута, од партаје до небодера, или негде између, зависиће од ваших, студентских прича као у сваком 
добром роману. 

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.  
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Термински план 

Фаза I:         Програмско-просторни концепт градске четврти Р 1:2500 

Евиденција студената. Објашњење задатка. Обилазак локације. 

01 

 

Идентификација постојећег стања на локацији и у контексту. Анализа кључних аспеката будућег коришћења 
простора. Везе са ширим контекстом. Критичка анализа постојеће документације (планови, студије, 
интернет...). 

02 
 Анализа програмских елемената: систематизација садржаја према основним просторно-функционалним 

карактеристикама, сагледавање међусобних односа, начин и могућности саобраћајног опслуживања и 
повезивања. 

03 
 

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 

Контролна предаја  Програмско-просторног концепта.  

04 

 

Детаљна структура, организација и регулација свих садржаја и обликовање физичког простора у одабраној 
амбијенталној подцелини. 

05  Провера међусобних димензионалних, функционалних, регулационих и композиционих односа. 

Колоквијум 1. – Презентација: Провера квалитета предложеног концепта и склопа. 
06 

 

Корекција колоквијума и избор просторне подцелине за даљу разраду  

Фаза III: Урбанистичко-архитектонско решење дела градске четврти Р 1:500 (1:200) 

07 
 

Детаљна анализа функционалних и обликовних карактеристика просторне подцелине ( објеката, површина, 
планираних намена, токова кретања, опслужујућег и мирујућег саобраћаја....) 

Утврђивање и разрада функционалних елемената објеката и површина: диференцирање садржаја по 
вертикали, кретања, прилази, повезивања, однос ентеријер-екстеријер. 

08 

 

Дефинисање и разрада физичке структуре. Типичне и специфичне карактеристике и обележја. Основе и 
елементи идентитета просторне подцелине . 

09 
 Формирање и обликовање габарита, склопова објеката у хоризонталном и вертикалном смислу, решење 

свих површина и основна нивелација на нивоу идејних решења. Техничка разрада урб.-арх. решења и 
приказ остварених капацитета 

10  Разрада архитектонског решења. 

11  Провера конструктивног склопа и концепта материјализације. 

12  Колоквијум 2. – Презентација: Провера квалитета предложеног урб.-арх. решења 

13 
 

Коментар, корекција решења, разрада, усклађивање, обликовање и повезивање свих компоненти физичке 
структуре. 

14  Консултативне вежбе 

15  Финална презентација рада 
 

Обавезна литература: 
• БАЗИК, Д. (2008) Релацијски простор града_пројекат_текст_реализација, Београд, Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду 
• ВАНИШТА ЛАЗАРЕВИЋ, E. (1999) Урбана реконструкција, Београд, Задужбина Андрејевић 
• ВАНИШТА ЛАЗАРЕВИЋ, E. (2003) Обнова градова у трећем миленијуму, Београд, Завод за уџбенике 
• ЂОКИЋ, В. (2004) Град и градски трг, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
• ЂУКАНОВИЋ, З. и ЖИВКОВИЋ, Ј. (2008) Јавна уметност и креирање места: студија случаја - Београд, Градска 

општина Стари Град, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
• ЂУКАНОВИЋ, З., CHERUBINI, R. A. и ЖИВКОВИЋ, Ј. (2008) Градови, реке, обале : Рим – Београд, Београд, 

Италијански институт за културу 
• ЕЛИН, Н. (2002) Постмодерни урбанизам, Београд, Орион арт 
• КОРИЦА, Р. (2008) Инфраструктура, саобраћај, урбанизам, архитектура, Београд, Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду  
• ЛАЗАРЕВИЋ БАЈЕЦ Н. МАРУНА М.(2009.) Стратешки урбани дизајн и културна разноликост, Београд, 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
• MADSEN P., PLUNZ R., The Urban Lifeworld: Formation, Perception, Representation, Routledge, London, NY, 2002 
• МИЛИЋ, В. А. (2006) Урбанистички аспекти социјалног становања, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду 
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• НИКЕЗИЋ, З. (2007) Грађена средина и архитектура, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
• РАДОСАВЉЕВИЋ, У. (2006) Град река у МИЛИЋ, А. В. и ЂОКИЋ, В. (EDS) Belgrade The Capital / Београд Престоница, 

Архитектонски факултет у Београду; Berlage Institute, Rotterdam и Fakultät für Architektur der RWTH Aachen, Београд, 
ISBN 86-80095-84-2, pp. 316-331. 

• RADOSAVLjEVIĆ, U. (2008) Conditions influencing waterfront development and urban actors capacity as a strategic response 
IAUS, International review Spatium, No 17-18, pp. 78-83 

• РАЛЕВИЋ, М. (1991), Урбани склоп становања као процес,  Београд,  Архитектонски факултет у Београду 
Препоручена литература: 

• Bacon, E.N.: DESIGN OF CITIES, Thames & Hudson, London, 1967. 
• Barton, Hugh, SHAPING NEIGHBOURHOODS, London, New York : Spon Press, 2004 
• Castex, J.,Depaule, J.,Paneraji, P.: URBANE FORME, Građevinska knjiga, Beograd, 1989. 
• Ching, F.: ARCHITECTURE, Form, Space and Order, Van Nostrand Reinhold, New York, 1996. 
• Cullen, G.: GRADSKI PEJZAŽ, Građevinska knjiga, Beograd,  
• Dobrović, N.: TEHNIKA URBANIZMA, Beograd 
• Frempton, K.: MODERNA ARHITEKTURA, Kritička istorija, Orion, Beograd, 2004. 
• Giedion, S.: PROSTOR, VREME, ARHITEKTURA, Građevinska knjiga, Beograd, 1969. 
• Hertzberger, H.: LESSONS FOR STUDENTS IN ARCHITECTURE, Uitgeverij 010 Publishers, Rotterdam, 1993.. 
• Koolhaas, R.: DELIRIOUS NEW YORK, A Retroactive Manifesto for Manhattan, The Monacelli Press, New York, 1994. 
• Kostof, S.: THE CITY ASSEMBLED, The Elements of Urban Form Through History, Thames & Hudson, London, 1992. 
• Kostof, S.: THE CITY SHAPED, Urban Patterns and Meanings Through History, Thames & Hudson, London 2001. 
• Krier, R.: GRADSKI PROSTOR, Građevinska knjiga, Beograd, 1999. 
• Lynch, K.: SLIKA JEDNOG GRADA, Građevinska knjiga, Beograd, 1974. 
• Lynch, K., Hack, G.: SITE PLANNING, The MIT Press, Cambridge, 1990. 
• Mirković, B.: OSNOVI URBANIZMA – TEHNIKA PROSTORNOG OBLIKOVANJA, Građevinska knjiga, Beograd, 1976. 
• Moughtin, Cliff URBAN DESIGN : GREEN DIMENSIONs, , Oxford [etc.] : Architectural Press, 2005 
• Moughtin, Cliff, METHODS AND TECHNIQUES, Oxford [etc.] : Architectural Press, 2003 
• Rendall Thomas, Max Fordham, (ed.) SUSTAINABLE URBAN DESIGN : an environmental approach, Spon Press, London, 

New York, 2005 
• Rowe, C., Koetter, F.: GRAD KOLAŽ, , Građevinska knjiga, Beograd, 1988. 
• Venturi, R., Braun, D.S., Ajzenur, S.: PORUKE LAS VEGASA – ZABORAVLJENI SIMBOLIZAM ARHITEKTONSKE FORME, 

Građevinska knjiga, Beograd, 1990. 
• Zite, K.: UMETNIČKO OBLIKOVANJE GRADOVA, Građevinska knjiga, Beograd, 1967. 

 

Начин полагања испита: Графички рад и усмена презентација 
Садржај пројекта: 
1. Програмско- просторни концепт Р 1:2500 

1.1. Просторна дистрибуција проблема / могућности развоја 
1.2. Програмско-просторне шеме развоја  / дистрибуција циљева развоја на карти 
1.3. Приказ садржаја и урбанистичких параметара на нивоу амбијенталних подцелина. Основни елементи регулације 
1 постер 50/70 цм – карте, текстуална објашњења, табеле, графикони, шеме, скице, фотографије + концептуална 
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 сви улични фронтови – вертикална регулација и нивелација 
2.4. Тродимензионални просторни приказ са основном материјализацијом простора 
1- 2 постера  50/70 цм – пројекат склопа, текстуална објашњења, табеле, графикони, шеме, скице, фотомонтаже + 
волуметријска макета 

 
3. Урбанистичко-архитектонско решење Р 1:500 (1:200)  

3.1. Kомпозиционо решење – приказ волумена, намена објеката и простора (са укупном БРГП по објектима) 
3.2. Партерно решење – арх.-урб. организација објеката и отворених површина, конструктивног решења и материјализација 
3.3. Идејно решење објекта ( карактеристичне основе, пресеци, изгледи) 
3.4. Тродимензионални просторни приказ са материјализацијом простора 
2 – 3 постера  50/70 цм – пројекат решења, текстуална објашњења, табеле, графикони, шеме, скице, фотомонтаже + 
3д модел и/или макета амбијента  
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Критеријуми оцењивања: 

Основни критеријуми за оцењивање 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;  
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: 
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 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 

 


