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Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2010/11 

 

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, 2010/11 
 
 
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, 2010/11 
 
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: Туристички архитектонски објекти 

Тема студија: ПЛАНИНСКИ ХОТЕЛ НА ЛОКАЦИЈИ ЖАБЉАК У ЦРНОЈ ГОРИ 

Наставник: 

Ванредни Професор Др. Горан Радовић, дипл.инж.арх. 

Сарадник у настави:   

Демонстратори:   Јана Недељковић и Нина Уљаревић                                

Број кабинета: 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): Понедељак 16-18 сати 

Телефон:                                                                                                                              Е-маил: goran.radovic@ac.me 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Укратко објаснити основни циљ наставе, релације предмета са осталим сродним наставним дисциплинама, основна знања која 
ће студент стећи радом на предмету и допринос тих знања укупној компетенцији студента.  

Кроз тематску област туристичких архитектонско-урбанистичких објеката и простора, Студио ће наставити 
са истраживанјем генеративнх метода у архитектонском пројектовању. Током семестра, пажња ће бити 
посвећена самом процесу дизајна исто колико и завршном архитектонском пројекту, а основно средство 
изражавања биће дијаграм за разлику од цртежа у традиционалној архитектури. Студио ће неговати 
свеобухватни приступ са елементима архитектуре и урбанизма, али ће заузети критичку дистанцу од 
архитектуре базиране на типолошкој класификацији објеката и успоставиће методологију пројектовања 
која почиње идентификацијом међусобно повезаних параметара и развија се ка дефиницији просторних 
облика чија геометија за узврат не представља само производ грађевинских конвенција већ и одраз 
реалних наменских и оператвних захтева.   
 
 

Садржај пројекта: 

Објаснити и навести садржај основних  тематских области архитектуре и урбанизма које обухвата предмет, као и структуру 
тематских целина које ће се у оквиру предмета изучавати. 

Сваки студент ће формулисати сопствени пројектни задатак на задатој локацији, и потом се усредсредити 
на развој просторне форме и израду реалног архитектонског пројекта. Предложена полазишта су увођење 
комплементарних намена, повећање употребног волумена, стварање просторног идентитета и 
дефинисање односа између приватног и јавног домена. Истраживање просторних форми ће бити 
повезано са осцилацијама у интензиту употребе, интеграцијом у постојеће градско ткиво, циркулацијом 
корисника ............... 
 

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. 

Рад у студију ће се одвијати кроз три основне компоненте: 
[WS1-3] Радионце, предвиђене као интезивни рад у трајању од 7 дана на једноставном пројектном задатку 
са сврхом да опреме студенте са знањем специфичних техника у дизајну-пројектовању. Радионице ће 
бити распоређене током семестра и одвијаће се према следећим темама: [WS1] – антиТипологија [WS2] – 
Генеративни Дизајн  [WS3] – Форма и Структура. 
 
У току рада на задатку планирана је стручна екскурзија и посјета локацији у граду Жабљак у Црној Гори. 
[S1-5] Семинари, ће се одржавати сваке друге недеље током семестра, у облику неформалне дискусије на 
основу задате литературе, у трајању од два сата и са сврхом фромиранја теоријске платформе за 
практичан рад. 
[P] Практичног рада на главном пројекту са консултацијама један на један, два пута по пет сати сваке 
недеље током читавог семестра. 
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нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Израда пројектног задатка. [P]   

02 Анализа локације. [WS1]   

03 Зонирање локације и 
инфраструктук. повезаност 

[P]   

04 Функцион. и дименз анал. [P]   

05 Идејно решење објекта. [P]    

06 Колоквијум 1 [P], (колоквијум 1)   

07 Идејно урбанист. решење [WS2]   

08 Рад на Идејном решењу. [P]   

09 Рад на Идејном решењу. [WS3]   

10 Рад на Идејном решењу. [P]   

11 Рад на Идејном решењу. [P]   

12 Колоквијум 2 [P], (колоквијум 2)   

13 Рад на Идејном решењу [P],    

14 Завр. Идеј. прој. и графика [P]   

 

 

 

Обавезна литература: 

Обавезна литература: 
Аутор, година издања, назив дела, место издавања и издавач, доступност.  Наставник наводи обавезну литературу водећи 
рачуна о стандарду оптерећења студента. 

Опште знање: 
W. Rutes, R.H. Penner, L. Adams: Hotel Design–planning and development, Norton&Company, New York, 2001 

Dr Bao Zhi Fang: Izgradnja turističkih objekata u Jugoslaviji, Arhitektonski fakultet u Beogradu, 1983. 
Dr G. Radović, Skripta: Turističko ugostiteljski objekti – Principi projektovanja hotela i restorana, Podgorica 2007, Arhitektonski 

fakultet u Podgorici. 

                      
 

Дијаграм 
R.E. Somol, The Diagrammatic basis of Contemporary Architecture from Diagram Diaries, Thames and Hudson 1999 

S. Allen, Diagrams Matter from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 
B. van Berkel and C. Bos,  Interactive Instruments in Operation from ANY no 23, Anyone Corporation 1998 

 
 

Медији 

 
 

Технике 
A. Rahim, Potential Performative Effects from Contemporary Techniques in Architecture, AD 2002 

Patrik Schumacher, Landscapes in Motion, Birkhauser  2004 

 
 

Савремена Пракса : Изграђени Пројекти 

 
 

Тектоника 
J. Raiser and N. Umemoto, Atlas of Novel Tectonics, Princeton Architectural Press 2006 

 
 

Дизајн и Фабрикација 
A Reeser and a Schafer, Scratching the Surface from Praxis no 6, Garrity 2004 

B Kolarevic, Architecture in the Digital Age – Design and Manufacturing, Spon Press 2003 
M. Hansel and A. Menges, Manufacturing Diversity from Morphogenetic Design, AD 2006 

 
 

Структура и Форма 
J.Schalaih et al, Engineer and Architect from Detail no 45, 2005 

C. Balmond, Informal, Prestel 2002 

 
пс. Сви текстови це бити на располагању студентима (на енглеском језику) као фотокопије или у пдф формату на почетку семестра 
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Препоручена литература: 

Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

- W. Rutes, R.H. Penner, L. Adams:Hotel Design–planning and development, Norton&Company, New York, 2001 Dr - Bao Zhi Fang: 
Izgradnja turističkih objekata u Jugoslaviji, Arhitektonski fakultet u Beogradu, 1983. 

 - E. Neufert: Arhitektonsko projektovanje, Građevinska knjiga, Beograd, 1990. 
                          - Dr G. Radović, Skripta: Turističko ugostiteljski objekti – Principi projektovanja hotela i restorana, Podgorica 2007,         
                            Arhitektonski fakultet u Podgorici. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Писмени или усмени, навести графичке и текстуалне прилоге, формате и број листова 

1. Идејни пројекат хотела на формату 100x70 са прилозима: анализа локације, развој идеје, основе,       
    пресјеци, фасаде, карактеристични конструктивни детаљи, 3D модел. 
2. Макета адекватне размере са фотографијама макете. 
3. Цд са дигиталном верзијом идејног пројекта. 
 

Критеријуми оцењивања: 

Упознати студенте са изабраним начином вредновања рада, као и са обавезама студената у циљу постизања очекиваних 

компетенција. 

1. приступ задатој теми / креативност 
2. степен разраде пројекта  /  квантитет 
3. сви архитектонско-урбанистички аспекти рада/ квалитет 

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 поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат 60 

колоквијуми 10+10 усмени испит - јавна одбрана рада 10 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

Према статуту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

Према статуту АФ 

 


