
Модул 19 – Студио пројекат 4 – Синтеза, 12 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2012/13 
 
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, 2012/13 
 
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, стамбених, 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 урбанизма, 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. 



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 контролне предаје, 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 

Тема у студију: РЕЗИЛИСТЕНТНИ ГРАД И СТАНОВАЊЕ 

Назив предмета:  
 
МОДУЛ 19. Студио пројекат 4 – Синтеза 
Година студија:  
 
6. семестар основних академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
 
12 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
 
Понедељак 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: 
 
 
 

 



Назив предмета: 
Студио пројекат 4 – Синтеза 

Наставник: проф. др Миодраг Ралевић 

Сарадник у настави: асис.др Татјана Мрђеновић, диа, 
                                              мр Соња Радовић – Јеловац, диа 
                                                    Милена Ивановић, МАрх 
Консултант у извођењу наставе: Ивана Милић, диа 
                                                                        
Број кабинета: 246 
Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): у договору са студентима 
Телефон: +381113218764                                                      Е-маил:  tmrdjenovic@gmail.com 
 
Циљеви и приступ настави: 
РЕЗИЛИСТЕНТНИ ГРАД И СТАНОВАЊЕ 
  
Приступ рада у студију се везује за тематику Резилистентног града  као динамичнг развојног, отвореног 
система, уједно отпорног и адаптибилног на промене у окружењу. Он сагледава развој урбаних заједница 
у светлу дизајна као динамичког процеса подржавјући различите проблемске, тематске, дисициплинарне, 
просторне нивое урбане регенерације. Урбани дизан се сагледава као процес моделовања елемената 
урбаних система од еколошких, културолошких, политчких, естетских, управљачких. У таквој позицији 
разматрања дизана у студију ће се отварати многа питања на релацији дзајна и одрживости ка 
резилистентним градовима како у изграђеним тако и у отвореним, јавни, просторима у односу на принципе 
инклузивности, доступности, разноврсности, еколошке принципе 
  
Пројектни програм је базиран на моделовању варијација вишепородичног становања са пројектантском 
провером њених резилистентних  варијација. Циљ рада у студију је у домену испитивања просторне и 
програмске корелације СТАНОВАЊЕ – РЕЗИЛИСТЕНТНИ  ГРАД, са идејом да се насељу Сремчица у 
будућности омогући одрживи економски и просторни развој, са акцентованим еколошким и социолошким 
унапређењима. Резултат рада у студију је усмерен ка разради урбанистичко-архитектонског пројекта, 
дефинисног на предмету СП3, као и  тре кроз израду архитектонско- урбанистичког пројекта који је по свом 
садржају, значењу и презентацији интернационално препознатњив, комуникативан и јасан, а по начину 
израде индивидуалан и поткрепљен чврстим пројектантским и теоријским ставовима. 
Садржај пројекта: 
Резилистентност и одрживост се постављају као концептуални истраживачки оквир, док се теоријско-
методолошке поставке разликују у односу на проблемско-просторно сагледавање еколошких, 
легислативних, институционалних, естетских, морфолошких, културолошких фактора. Студенти ће 
дизајнирати поједине урбанистичке сегменте са фокусом на урбанистичком и архитектонском 
пројектовању и то кроз: 
 

1. Концептуану проверу и самоевалуацију урбанистичко архитектонског решења у односу на 
тематски оквир Р 1:1000, 1:500, 

2. Моделовање урбанистичко-архитектонског склопа Р 1:1000, 1:500, 
3. Проверу урбанистичко-архитектонског решења Р 1:1000, 1:500, 
4. Архитектонско решење модела резилистентне стамбене јединице Р 1:250, Р 1:100, Р 1:50, Р 1:25 

или  1:10 
 
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, посете релевантним организацијама. 
 
 
нед Наслови тематских јединица                                           

01 

ИСТРАЖИВАЊЕ 

ТЕОРИЈСКО-

КОНЦЕПТУАЛНОГ 

ОКВИР 

• Теоријско концептуални оквир: РЕЗИЛИСТЕНТНИ Г ГРАД, 

ОДРЖИВОСТ и СТАНОВАЊЕ 

• Истраживање примера 



02 

МОДЕЛОВАЊЕ – 

КОНЦЕПТУАЛНА 

ПРОВЕРА  

• Модели и типологија вишепородичног становања, 

• Истраживање литературе, 

03 МОДЕЛОВАЊЕ – 

ПРИНЦИПИ 

РЕЗИЛИСТЕНТНОГ 

СТАНОВАЊА 

• Дефинисање полазишта и принципа за резилистентног 

становање, 

• Креирање моделских опција резилистентног становања, Р 

1:1000, Р 1:500 

04 
• Урбанистичко – архитектонско решење Р 1:1000, Р 1:500 - 

провера 

05 1. Колоквијум Радионица и презентацја претходних резултата 

06 

МОДЕЛОВАЊЕ 

САМБЕНИХ И 

ПРАТЕЋИХ 

СТРУКТУРА ЗА 

РЕЗИЛИСТЕНТНОСТ 

• Архитектонска решења објеката Р 1:250  

• Посета релевантним организацијама 07 

08 

• Архитектонска решења објеката - Разрада самбених и пратећих 

структура за резилистентност Р 100 

09 

10 

11 

12 2. колоквијум Радионица и презентацја претходних резултата 

13 МОДЕЛОВАЊЕ 

САМБЕНИХ И 

ПРАТЕЋИХ 

СТРУКТУРА ЗА 

РЕЗИЛИСТЕНТНОСТ 

• Архитектонска решења објеката - Разрада самбених и пратећих 

структура за резилистентност Р: 50 14 

15 
• Архитектонска решења објеката - Разрада самбених и пратећих 

структура за резилистентност Р 1:25 или Р: 10 

 

Обавезна литература: 
 
Архитектура урбанизам бр. 74-77. (1975). Београд: Савез друштава  архитеката Србије, 

Урбанистички савез Србије и Удружење ликовних уметника примењених уметности Србије. 
Arpa, A. F. (2007). DBOOK. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Baylon, M. (1980.). СТАНОВАЊЕ _свеска 50. Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски 

факултет. 
Baylon, M. (1985). СТАНОВАЊЕ _свеска 73 . Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски 

факултет. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J. (2009). HoCo (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Fernández Per, A.& Arpa, J. (2007). Density projects. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Fernández Per, A& Arpa, J. (2010). NEXT (Density Series). Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Fernández Per, A.&  Mozas, J.& Arpa, J (2011). Density is Home. Vitoria-Gasteiz: a+t publishers. 
Фремптон, К. (2004). Модерна архитектура: Критичка историја. Београд: Орион Арт. 
Гидион, С. (2002). Простор, време и архитектура. Београд: Грађевинска књига. 
Gustav Peichl&Dietmar Steiner. (1988). New Housing in Vienna. Wien: Compress-Verlag. 
Javier Mozas&Aurora Fernández Per. (2006). Density. Condensed edition. Vitoria-Gasteiz: a+t architecture 



publishers. 
Jurden, J. (1968). Candilis, Josic, Woods. Una década de arquitectura y urbanismo. Barcelona: Gustavo Gili. 
Koolhaas, R., Mau, B. (1998). S,M,L,XL. New York: The Мonacelli Press. 
Mark Anderson& Peter Anderson. (2006). PREFAB PROTOTYPES . New York: Princeton Architectural Press. 
Schittich, C. (2004,). High-Density Housing. Basel-Boston-Berlin: Birkhauser-Publishers for Architecture. 
Tschumi, B. & Cheng, I. (2003). The State of Architecture at the Beginning of the  21st Century. New York: 

The Monacelli Press. 
Zumthor, P. (1999). Thinking Architecture. Basel: Birkhäuser-Publishers for Architecture. 
 
Препоручена литература: 
Сходно преференцама студената 
 
 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
 
Средства изражавања (прилози): Урбанистички и архитектонски цртежи у одговарајућим размерама (од 
1/1000 до 1/50, и 1/25 са одговарајућим елементима приказивања: ситуациони планови, просторни 
планови, детаљни планови, основе објеката, пресеци, фасаде-изгледи-елевације, изометријски прикази 
форме и садржаја, аксонометрије, параметрика и  прикази спољашњег и унутрашњег волумена кроз 
цртеже у перспективи, фотомонтаже, 3Д моделе и сл.  
МАКЕТА ширег подручја са приказом морфолошких обележја контекста, грађене средине или топологије 
терена у размери урбанистичког пројекта (1/1000, 1/500)  
МАКЕТА ужег контекста и пројектованих садржаја у размерама идејног архитектонског пројекта. 
 
Критеријуми оцењивања: 
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ЗАВРШНОГ РАДА, АРХИТЕКТОНСКО- УРБАНИСТИЧКОГ 
ПРОЈЕКТА 
 
Завршна оцена пројекта представљаће аритметичку средину оцена следећих аспеката пројекта који се 
оцењују: 
 
Урбанистички концепт  
( однос према ширем и ужем контексту, саобраћајно решење, елементи приказивања, регулационо и 
нивелационо решење) 
 
Архитектонски концепт 
( функционално решење; обликовање- форма; концептуалне претпоставке и њихова реализација; 
архитектонска композиција, јасноћа и читљивост предложене идеје) 
 
Разрада 
( примена свих претходно стечених знања са студија, у смислу разраде пројекта, од концептуалних 
претпоставки, дијаграма и скица, преко архитектонских цртежа у одређеној размери до архитектонског 
детаља, као и правилна употреба елемената архитектонског пројекта) 
 
Конструкција 
( примена основних знања о конструктивној, структуралној и статичкој диспозицији објекта; примена 
одређеног конструктивног система и његово логичко тумачење; елементарно знање о изводљивости 
предложеног решења и његовој рационалности) 
 
Материјализација 
( примена одговарајућих материјала у пројекту; значај материјализације као концептуалне претпоставке 
пројекта; архитектонски детаљ као основни елемент структуре објекта) 
 
Графика 
(примена свих графичких елемената и одговарајућих, универзалних, симбола у архитектонском цртежу; 
сразмера елемената архитектонског пројекта; јасноћа графичког приказа; уједначеност и речитост графике 
архитектонског пројекта) 
 
Макета 
(способност апстраховања елемената волуметрије објекта у одређеној, умањеној размери; јасноћа 
ликовног израза; материјал; боја; текстура)  
 
ОПШТИ КРИТЕРИЈУМИ ЗА СТУДЕНТСКИ ПОРТФОЛИО 
 
у процесу акредитације студијских програма Архитектонског факултета по стандардима RIBA (Royal Institut 
of British Architects)  
 



ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
 
Студент ће имати способност да: 
 
OK1.1 Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у 
разноврсним контекстима, користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 
OK1.2 Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне 
(правне) захтеве који се односе на  пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 
OK1.3 Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске 
аспекте објекта и техничке  захтеве изградње и потреба корисника. 
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених 
наука. 
 
Студент ће имати знање о: 
 
OK2.3 Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и 
критички приступ. 
ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта. 
OK3.2 Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и  утицају на архитектуру; 
OK3.3 Креативној примени примера добре праксе у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове 
концептуализације и репрезентације. 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта 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: 
 
ОК5.1 Потребама и тежњама корисника објеката; 
ОК5.2 Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог  пројектовања; 
OK5.3 Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 
ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми пројеката 
који узимају у обзир социјалне факторе. 
 
Дипломац ће имати разумевање о: 
 
ОК6.1 Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката  према клијентима, 
корисницима објеката, ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву; 
OK6.2 Улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих 
метода и трендова у обликовању грађене средине; 
OK6.3 Могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће  заједнице. 
ОК7. Разумевање метода истраживања и припреме пројектних задатака за архитектонски пројекат. 
OK7.1 Потреби да се критички испитају примери који су функционално, организационо и технолошки 
релевантни за постављени пројектни задатак; 
OK7.2 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; 
OK7.3 Доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и 
истраживачких метода потребних за припрему задатка.ОК9. Адекватно знање о физичким 
проблемима,технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег комфора и заштићености. 
 
Дипломац ће имати знање о: 
 
OK9.1 Системима за постизање комфора околине у према принципима одрживог развоја; 
ОК10. Неопходне пројектантске вештине како би се испунили захтеви  корисника у оквирима 
финанскијских ограничења и грађевинских прописа. 
 
Дипломац ће имати вештине да:  
 
ОК10.1 Критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног 
система и избора спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат; 
ОК10.2. Разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта; 
ОК10.3 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 
 



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 50 
колоквијуми 30 усмени испит или писмени 

елаборат 
10 

 
Услови предаје после заказаног рока: 
 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената: 
 
из статута АФ 
 

 
 


