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МОДУЛ М6A – Пројекат 2 – Усмерење Архитектура, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
Студио - 18 ЕСПБ 
Семинар1 - 2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 2 усмерења Архитектура се односи на тематску област мултифункционалних и флексибилних 
архитектонских објеката и простора. 
Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, у великој мери самостално развијајући и елементе 
пројектног задатка. Студирајући сложеност функционалне, морфолошке и социо-културне структуре студент се 
оспособљава да: 
- креира архитектонска решења која равномерно задовољавају концептуалне, функционалне и структуралне 
захтеве 
- прати и примењује савремене архитектонске приступе и парадигме 
Резулат рада је идејно архитектонско-урбанистичко решење које има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 
Пројектни задатак има за циљ да развија неке од следећих способности будућих архитеката: 
- препознавање и одговарајућу примену архитектонских концепата, принципа и теорија 
- апстраковање и презентовање основних елемената и односа у дефинисању архитектонског решења 
- пројектантске вештине које су неопходне да се одговари захтевима инвеститора, корисника и  
  законским регулативама. 
 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: средом и петком од 14 до 22 сата. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по 5п. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4 и модула М5. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*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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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М6A– Пројекат 2 – усмерење Архитектура 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
среда и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 16 сати, вежбе: од 16 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
29. јануар 2009 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
04. новембар 2009. у 16 сати 
18. децембар 2009. у 16 сати 
 
 
 
 
Назив пројектног задатка: 

Пети парк 

Наставник: 

Доцент мр Иван Куцина 

Сарадник у настави: 

дипл. инг. арх. Бранко Белаћевић 

Специјални сарадници 

Stealth Unlimited (Rotterdam, Beograd),  UN Habitat (Beograd), доцент Александар Бобић, пејсажни архитекта  

Број кабинета: 238 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): среда 12-14 

Телефон:  064 133 24 17                                       Е-маил: kucinakucin@gmail.com  bbelacevic@gmail.com  

 

 

 

Назив семинара 1: Партиципативно пројектовање 

Руководилац семинара 1: Иван Куцина 

 

Назив семинара 2: Јавни простор  

Руководилац семинара 2: Бранко Белаћевић 

 

 

mailto:kucinakucin@gmail.com�
mailto:bbelacevic@gmail.com�
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Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена из основне наставе 
Просечна оцена из студио-пројеката виша од 9(девет) 
Оцена из методогије пројекта виша од 8 (осам) 
Способност читања текстова на енглеском језику 
Рад у комјутерским програмима: ACAD, 3D Max, Photoshop, PowerPoint 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Свест о пројектовању као инструменту социјализације 
Свест о партиципацији локалне заједнице у очувању, стварању и изградњи јавног простора 
Знање о елементима пројектовања архитектуре хибридних садржаја 
Знање о начелима структурирања  еколошких и енергетски штедљивих објеката  
Способност  успостављања веза у процесу пројектовања између жеља становника и визија које унапређују  
Сопсобности модерације и тумачења архитектонских идеја са становницима 
Вештина посматрања и анализе простора, визуелизације идеја и методе комуникација, модерације и представљања 
архитектонских пројеката. 
Вештина стварања хибридних просторних концепата  
Пројектни задатак: 
Пети парк је назив градског грађевинског земљишта на катастарским парцелама 7333,7335,7339 и делу парцеле 7801 на углу 
улица Тонета Томшића и Станислава Сремчевића које је према идеји урбаниста из1963. године намељено за игралипте, паркинг 
и зелену површину, 1987, године донета је одлука да се на њему изгради мањи пословни простор, а 2002. ова одлука је 
преиначена у услове за иѕградњу стамбено пословног' гаражног простора површине 6000 м2. Почетак изградње 2005. године 
изазвао је отпр станара околних зграда који су се организовали у одбрани парка. После три године борбе, одлуком новог 
градоначелника 2008. године заустављени су покушаји почетака изградње и земљиште је остављено станарима. Пети парк 
данас изгледа као запуштено болно поље које чека бољу будућност. Станари који су га одбранили не могу сами да га обнове и 
очекују да им неко помогне.  
 
Пројекти новог Петог парка које ће са већ саморганизованом заједницом станара израслом на његовој одбрани, радити групе 
студента помоћи ће да се остваре жељени садржаји и истовремено унапреди животна срадина. Као одговорни грађани са 
свешћу о праву на град, али и као стручњаци са визијама о бољем друштву, студенти ће настојати да задовоље исказане жеље, 
али и да им удахну виши смисао. Рад на овом пројекту моћи ће да послужи као модел за остваривање интреса грађана у јевним 
просторима који су угрожени безобзирном приватизацијом. 
 
 
 
 
ČETVOROGODIŠNJICA  

   

POŠTOVANE KOMŠIJE I PRIJATELJI! 

U ČETVRTAK, 11.6. 2009. NAVRŠAVA SE ČETIRI GODINE OD SEČE STABALA U PETOM PARKU. 

Tog dana se rodila jedna od danas najpoznatijih građanskih incijativa. Za četiri godine, postigli smo mnogo, pre svega zgrada nije 
sagrađena. Međutim, posao još nije gotov, osim usmenog obećanja Gradonačelnika datog prošle jeseni nemamo nikakve garancije da 
do te nezakonite gradnje, neće doći! 

Uspavani tim obećanjem, osam meseci smo čekali da se „nešto desi“. Opet moramo da, kao i mnogo puta pre, pokrenemo rešavanje 
ovog problema, obnovu košarkaškog terena i parka! 

POZIVAMO SVE KOMŠIJE DA SE PONOVO PRIDRUŽE BORBI, DA OBNOVIMO I OSNAŽIMO NAŠU GRAĐANSKU INCIJATIVU.  

Možda imate ideju ŠTA BI SE MOGLO URADITI? 
Možda imate ideju KO BI MOGAO URADITI? 

DOĐITE NA GODIŠNJU SKUPŠTINU PETOG PARKA DA VIDIMO KOLIKO NAS IMA, DA VIDIMO KO SMO I ŠTA JOŠ MOŽEMO DA 
URADIMO ZA NAŠ ŽIVOTNI PROSTOR! 

U ČETVRTAK, 11.6. 2009. OD 18 DO 18:45, U SALI MZ „LIPOV LAD“  („Pan teatar“-mala sala) ODRŽAĆEMO ČETVOROGODIŠNJU 
SKUPŠTINU BRANILACA PETOG PARKA. 

DOĐITE, AKO STE NEKADA BRANILI PETI PARK, BRANITE GA PONOVO, AKO NISTE, POČNITE, PRIDRUŽITE NAM SE!  
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U četrvtak, 11.6.2009. održana je skupština branilaca Petog parka. 
  
Da podsetimo, nakon tri i po godine borbe, posle žestokih upada investitora uz asistenciju privatnog obezbeđenja, i odlučnog otpora 
građana da gradnju u Petom parku ne dozvole, Gradonačelnik nas je putem medija informisao da će preduzeti korake da se investitoru 
da druga lokacija, a da će nama biti vraćen naš park. 
 
Umireni ovom izjavom, osam meseci se nismo ni sastajali ni protestovali, čekajući da do ispunjenja obećanja dođe. 
 
Osim značajnog datuma za naš park i građanski pokret, sastanak je iniciran i zahtevima mnogih građana da budu informisani jer u 
javnosti kruže kontradiktorne priče o toku razrešenja ovog problema, jer od prestanka delovanja IO  nakon "proslave" nije bilo nikakvih 
zvaničnih informacija ni sa jedne strane. 
 
Građani su se ponovo okupili, ovog puta ne kao "ilegalci" u parku, već u MZ "Lipov lad", pod čijim okriljem se nastavlja  borba. Poseban 
doprinos uspehu ove skupštine dalo je učešće u diskusiji Zorana Vuletića, zamenika predsednika opštine Zvezdara. On je istakao da 
građani što se tiče opštine kucaju na otvorena vrata. 
 
Osim "veterana" Petog parka, sastanku je priustvovalo i nekoliko omladinaca, koji su izrazili spremnost da se angažuju na organizaciji 
sportske manifestacije - turnira, ali i aktivnostima za obnovu parka, kada do nje najzad dodje. 
 
Tridesetak najaktivnijih boraca za Peti park, donelo je odluku o nardnim aktivnostima u parku, i izrazilo zadovoljstvo što i dalje postoji 
spremnost da se nastave nastojanja da se parku vrati namena i izgled koji mu i pripadaju: košarkaški teren i park. 
  
Obnovljena građanska inicijativa Peti park 
 
 
Метод извођења наставе: 
Радне групе састављене од два или три студента 

Радионица, истраживања, анкете,аd hoc предавања, дискусије, критике, презентације, консултације  

Учење кроз рад на терену са становницима са којима се ради према партиципативним моделима пројектовања у реалним 

условима 

Проверавање свог рада пред другим студентима и наставницима и локалном заједницом 
 
Тема задатака није само пројектовање парка, већ уобличавања система социјалних и проторних односа измећу становника и 
јавног простора 
 
Крититички однос према друштву и креативни однос према реалном простору 
 
Позитивна и стимулативна атмосфера међу студентима и између студената и наставника 
 
 

 

нед Студио                                             Семинар1     Семинар2  

01 Преѕентација пројектног 
задатка 

   

02 Посета локацији, снимање, 
упознавање са локалном 
заједницом, ослушкивање, 
прикупљање података 

Исцртавање парцеле 
регулационих линија, 
волумена и приступа 
зградама према постојећем 
стању и задатим 
урбанистичким 
параметарима  
Започети анкете са 
становницима околних 
зграда 

  

03 Програмски дијаграм: 
просторни систем се дели 
на опслужујуће и 
опслужене елементе 
простора, и на њихове 
поделементе, као и на 
контактне елементе   

Разговарати са одабраном 
групом становника  о 
садржајима у простору и 
извући кључне речи чија 
значења одређују карактер 
програма.  
На основу тих и претходних 
одредница израдити 
радну макету на подлози А4 
формата 
Направити анкете са 
одабраном групом 
становника 
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04 Просторни дијаграм: 
произилази превођењем 
елемената програмског 
дијаграма у просторне 
односе: велико-мало. 
напред-назад, горе-доле, 
спојено-раздвојено, 
покривено-откривено… 

Разговарати са одабраном 
групом становника  о  
просторним односима  и на 
основу њихових цртежа и 
бележака извући кључне 
речи чија значења одређују 
карактер простора.  
На основу тих и претходних 
одредница израдити 
радну макету на подлози А4 
формата  
Формирати листу особина 
становника на основу 
обављених анкета 

  

05 Урбанистички дијаграм: 
произилази превођењем 
елемената просторног 
дијаграма у урбанистички 
језик 

Разговарати са одабраном 
групом становника  о  
архитектонским 
елементима и на основу 
њихових цртежа и бележака 
извући кључне елементе 
чија значења одређују 
карактер архитектуре.  
На основу тих и претходних 
одредница израдити 
радну макету на подлози А4 
формата 
На основу листе особина 
становника израдити њихов 
заједнички профил 

  

06 Идејно урбанистичко 
решење: димензионисање 
свих елемената 
просторног система  и 
израда цртежа у размери 
1:500  макете и 
комјутерског модела 

Идејно урбанистичко 
решење: димензионисање 
свих елемената просторног 
система  и израда цртежа у 
размери 1:500.  макете и 
комјутерског модела 
Проверавати како се 
урбанистички пројекат 
уклапа у конструисани 
профила становника 

  

07 Идејно урбанистичко 
решење: димензионисање 
свих елемената 
просторног система  и 
израда цртежа у размери 
1:500, макете и 
компјутерског модела 

Идејно урбанистичко 
решење: димензионисање 
свих елемената просторног 
система  и израда цртежа у 
размери 1:500.  макете и 
комјутерског модела 
Проверавати како се 
урбанистички пројекат 
уклапа у конструисани 
профила становника 

  

08 1.Колоквијум: 
презентација пројектног 
елабората на А3 
форматима у  PowerPoint  
који саржи цртеже у 
размерама 1: 500 макету и 
компјутерски модел 
 

Приказивање 
урбанистичких пројеката 
становницима и бележење 
њихових примедби и 
измена урбанистичког 
пројекта 

  

09 Измењени програмски 
дијаграм: просторни 
систем се дели на 
опслужујуће и опслужене 
елементе простора, и на 
њихове поделементе, као 
и на контактне елементе   

Разговарати са одабраном 
групом становника  о 
архитектонским садржајима 
и извући кључне речи чија 
значења одређују карактер 
архитектонског програма.  
На основу тих и претходних 
одредница израдити 
радну макету на подлози А4 
формата 

  

10 Измењени просторни 
дијаграм: произилази 
превођењем елемената 
програмског дијаграма у 
просторне односе 
архитектонских елемената: 

Разговарати са одабраном 
групом становника  о  
просторним односима 
архитектонских елемената  
и на основу њихових 
цртежа и бележака извући 
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велико-мало. напред-
назад, горе-доле, спојено-
раздвојено, покривено-
откривено… 

кључне речи чија значења 
одређују карактер простора.  
На основу тих и претходних 
одредница израдити 
радну макету на подлози А4 
формата  

11 Архитектонски дијаграм: 
произилази превођењем 
елемената просторног 
дијаграма у архитектонски 
језик: 

Разговарати са одабраном 
групом становника  о  
архитектонским 
елементима и на основу 
њихових цртежа и бележака 
извући кључне елементе 
чија значења одређују 
карактер архитектуре.  
На основу тих и претходних 
одредница израдити 
радну макету на подлози А4 
формата 

  

12 Идејно архитектонско 
решење: димензионисање 
свих елемената 
просторног система  и 
израда цртежа у размери 
1:100 и 1:10  макете и 
комјутерског модела 

Идејно архитектонско 
решење: димензионисање 
свих елемената просторног 
система  и израда цртежа у 
размери 1:100  и 1:10  
макете и комјутерског 
модела 

  

13 Идејно архитектонско 
решење: димензионисање 
свих елемената 
просторног система  и 
израда цртежа у размери 
1:100  и 1:10  макете и 
комјутерског модела 

Идејно архитектонско 
решење: димензионисање 
свих елемената просторног 
система  и израда цртежа у 
размери 1:100 и 1:10  
макете и комјутерског 
модела 

  

14 Идејно решење детаља: 
димензионисање свих 
елемената архитектуре  и 
израда цртежа у размери 
1:5  макете и комјутерског 
модела 

2.Колоквијум: 
презентација пројектног 
елабората на А3 
форматима у  PowerPoint  
који саржи цртеже у 
размерама 1:100 и 1:10. 
макету као и компјутерски 
модел 

  

 

 

Обавезна литература: 
Participatory Workshops. Robert Chambers, Earthscan, London, Sterling VA,, 2002 

Participation Works, New Economics Foundation, 2000 

The Community Planning Handbook, Nick Wates, Earthcsan Publications Ltd,  UK 2000 

The Creative City, A Toolkit for Urban Inovators, Earthscan, London 2000 

Tools to Support Participatory Urban Decision Making, UN Habitat, Nairobi, 2003 

Шта је партиципативно планирање, UN Habitat Office in Belgrade, 2006 

Партиципативно планирање, Ратка Чолић, Задужбина Андрејевић, 2006 

Препоручена литература: 
http://www.petipark.info/ 
http://www.youngfoundation.org.uk/ 
http://sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html 
http://www.cohousing.it/ 
 

Organizing for Change, Michael Shamiyeh, Birkhauser, Basel, 2006 

Design Like You Give a Damn, Architecture for Humanity, Thames and Hudson, London 2006 

Superuse, Ed Van Hinte, Cesare Peeren, Jan Jongert, 010 Publishers, Rotterdam 2007 

 

 

 

http://www.petipark.info/�
http://www.youngfoundation.org.uk/�
http://sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html�
http://www.cohousing.it/�
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Укоричени пројектни елаборат формата странице А3 у штампаној и PowerPoint верзији, са следећим садржајем: 
урбанистички пројекат 1:500 (основа, пресек, изглед, 3Д компјутерски модел, макета) 
архитектонски пројекат 1:100 (основа, пресек, изглед, 3Д компјутерски модел, макета) 
пројекти опреме јавног простора 1:10 
извођачки детаљи 1:5 
1 есеј са документацијом на тему спроведеног партиципативног процеса пројектовања (1. семинар) 
1 есеј са садржајем акционог плана реализације пројекта (2. семинар) 
 
Критеријуми оцењивања: 
1. довршеност и остварљивост задатка и приказано стечено знање; 
2. кохерентност пројеката: - успостављена веза измећу жеља становника и сопствених визија у процесу пројектовања 
3. постигнути квалитет архитектонско- урбанистичког решења који се дефинише следећим мерилима:  
тачност, видљивост, лакоћа, брзина, многострукост, чврстина 
4. испољена персоналност студента која се препознаје у следећем:  
воља за рад, вредноћа, независност, креативност, критичност, иновативност, ентузијазам, мотивисаност; сарадња са колегама у 
групи, отвореност према локалној ѕаједници 
 

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 100 поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у студију 5 пројекат 40 
колоквијуми 20x2=40 усмена одбрана пројекта 5 
семинари  писмени елаборат 5 x 2=10 
 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 


