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Основни циљ је разумевање сложености и 
слојевитости проблематике савремене 
породичне куће у околностима густо 
изграђене структуре градског центра, као и 
оспособљавање за анализу слојевитости 
њенe структуре посматране кроз оквир 
савременог друштва и града 21. века. 
Испитују се однос архитектуре и урбаног 
стила живота, однос куће и свакодневног 
живота у граду, те однос идентитета 
савременог станованика града и 
специфичан карактер наслеђене структуре 
градског центра. 

Предавања и вежбе одвијају се симултано 
кроз интерактивану дискусију у којој се на 
основу получасовну експликације теме или 
проблема, дискутије и расправља.  
 
Дискусије су груписане према тематским 
јединицама и методолошким захтевима 
наставе. 
 
Израда семинарског и графичког рада 
предвиђа се у оквиру предходно описане 
наставе, увек кроз јавну дикусију свих 
учесника у настави. 

Оцена подразумева активно учествовање 
на дискусијама, излагање материје 
семинарског рада и предају и одбрану 
елабората који садржи семинарски и 
графички рад. 
Од 100 бодова који изражавају максимални 
успех студента, 35 бодова студент стиче 
активним учествовањем у дискусијама, 15 
бодова студент стиче на изради 
семинарског рада (10 поена текст + 5 
поена излагање), а 50 на основу графичког 
рада (35 поена графика + 15 поена усмена 
одбрана) 
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активна  настава 
01 Проблем савремене урбане породичне куће  

- сложеност и слојевитост - 1 1 2 

02 Искуство породичног становања и урбане породичне куће 1 1 2 
03 Будућност породичног становања и урбане породичне куће 

Дискусије о проблемима савремене урбане куће, са акцентом 
на њену трансформацију кроз паралелно посматрање развоја 
куће, града и човека 

Припрема за 
дискусију 

1 1 2 
04 Преображај свакодневице после 1950. 1 1 2 
05 Проблем џентрификације и идентитета 1 1 2 

06 
КУЋА И ЧОВЕК Кућа као парадигма урбаног стила 

живота 

Проучавање литературе и мање дискусије на изабране теме Припрема за 
дискусију 1 1 2 

07 Кућа за нови стил живота 5 тема релевантних за истраживање проблематике 
конципирања савремене урбане куће Припрема теме 1 1 3 

08 Преображај структуре градског центра Тема 1: Приватност породичног и јавност урбаног домена 
Дефинисање 
области 
истраживања 

1 1 2 

09 кварт и улица 1 1 2 

10 

КУЋА И ГРАД 
Позиција куће у 
градском центру  блок и парцела 

Тема 2: кућа у густо изграђеном простору града – 
напред/назад, горе/доле, испред/иза, и њихово степеновање 

Конкретизација 
теме 
истраживања 1 1 2 

11 Кућа између човека и града 
Дискусијa на задату тему, са акцентом na испитивање куће 
као интермедијалног елемента човек-град - комуникација и 
информација, технологизација куће 

Дефинисање 
концепта 1 1 3 

12 Прображај свакодневице у савременом 
градском центру Тема 3: Сложеност наменске структуре урбане куће 1 1 2 

13 Организација простора и арх. склоп 1 1 2 

14 

УРБАНА 
ИНДИВИДУАЛНА 
КУЋА Лик куће и обликовање простора 

(идентитет куће и симболи) 
Тема 4: Променљивости и флексибилност куће 1 1 2 

15 Архитектура породичне куће - комуникација Тема 5: Транспарентност и идентитет куће 

Разрада концепта  

1 1 2 
пасивна  настава 
16 
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20 
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22 

 Консултације и одбрана елабората који садржи  
семинарски рад и графички рад 

Израда елабората 
и припрема 
његове одбране 
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САВРЕМЕНА УРБАНА КУЋА; Тема савремене урбане 
куће испитује потенцијал приватног становања у 
условима глобалног града 21. века. Реч је о 
концептуализацији урбане куће, о изналажењу 
могућих кључева за решавање проблема које 
намеће савремени стил живота. 
 
Архитектонски концепт приватне кућа, било урбане 
или субурбане, у низу или слободностојеће, у већини 
случајева, оптерећен је увек истим традиционалним 
карактеристикама. Типична структура показује 
консеквентан низ простора који се смењују у 
одређеном ритму, и релацији горе-доле и напред-
назад, наглашавајући карактер породичне структуре 
корисника, његов стандард и друштвени статус. 
Подсећајући се на карактер и идентитет 
средњевековне куће као оне за становање, најам, 
као оне за рад, складиштење и трговину, данас се 
питамо, шта представља кућа 21. века; да ли је она 
пермеабилна структура која прима и преноси 
информације између града и човека; да ли је она 
дигитална опна или пак контејнер; који је профил 
савременог станованика града; који је то 
егзистенцијални оптимум простора становања у 
граду.  
 
Питање гласи, шта значи становати у околностима 
савременог града и како коципирати просторни 
оквир урбаног стила живота. 
 
Истраживање концепта подразумева анализу 
профила савременог урбита (приватно-јавно, мушко-
женско, природно-артифицијелно), те истраживање 
пожељних модела и просторних оквира његовог 
становања. Посебно се истражују теме приватност и 
медии, реално и виртуелно, глобално и локално, 
комфор и усамљеност, сложеност наменске 
структуре и флекcибилност, транспарентност живота 
и куће, линеарности улице и куће, вертикалност и 
инверзија просторног оквира куће. 
 
 
 
Концепт приватне урбане куће налази се у фази 
драматичне промене свог идентитета, 
трансформације која је генерисана како променом 
демографске структуре савремене урбане 
породице и њеним начином живота, тако и значајним 
променама насталим на плану архитектонских 
иновација (материјали, технологија). Приватна урбана 
кућа је виђена као полигон реконфигурације 
стамбеног пејзажа 21. века, фокусирајући се на тему 
прожимања рада и становања, сажимања времена, 
промену динамике свакодневних активност, те 
трансформацију куће као покретача развоја града и 
друштва у целини. 
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