
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  14 ЕСПБ 
1.семестар мастер  академских студија, 2011/12 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 31. августа 2011 године у 12ч.   

 
 

УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 

Архитектонско-урбанистички пројекат обухвата тематску област школских објеката и простора.  
 
Пројектни задатак подстиче разумевање и интерпретацију  односа појединаца (власника и корисника) и 
простора као и разумевање и интерпретацију односа архитектонско-урбанистичког објекта и окружења. 
Такође, тежи се изграђивању способности архитектонско-урбанистичког организовања и обликовања 
простора које одговара естетским, функционалним и техничким захтевима. 
 
Студенти развијају способности интегрисаног пројектовања од регулационог плана, типологије простора до 
техничких модела изградње објеката.  Локације су специфичне и захтевне у функционалном, морфолошком и 
социо-културном смислу, и то: густо изграђене урбане структуре, амбијентално дефинисана (заштићена) 
градска ткива, ивична подручја града и природна окружења. 
 
Циљ наставе је повезивање и унапређивање знања и вештина стечених током основних академских студија 
како на нивоу истраживања и генерализације, тако и на нивоу пројектовања и реализације. 
 
Термински план наставе 

Настава на предмету Студио се одржава два пута недељно: уторком и петком од 16 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 понедељак. 
 
Студијска правила 

Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. Пројектни задатак у 
студију задаје наставник. Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставним планом организује се 5 семинара који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  
задатку. Наставник према теми пројектног задатка одређује три од пет понуђених семинара. 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 администратору веб-сајта испуњену пријаву пројектног задатка до среде 31. 
августа 2011 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 13. Септембра 2011 године у 14ч. 

Пријављивање студената је 13. до 15. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на 
основу просечне оцене са основних академских студија. Листе са распоредом  студената по студијима 
достављају се наставницима у понедељак 19. септембра.  
 
*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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План рада 
 
Назив пројектног задатка: Професорска колонија 
 

 
Година студија:  
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2011/12 

Број кредита: 
14 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 
Уторак 16-22, Петак 16-22 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
Уторак 4. Октобар, 8. Новембар, 6. Децембар 

 

Наставник: Иван Куцина 

Сарадници у настави:  студенти волонтери Даша Спасојевић и Предраг Милић 

Број кабинета: 238 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): према договору са студентима 

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

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:   8.1. СП-Архитектура,  9.1. Архитектонске конструкције,  18.1. Студио 

пројекат – Урбанизам и 19.1.- Синтеза. 

знање енглеског језика, рад на неопходним комјутерским програмима, ентузијазам и активност 

 

Циљеви и приступ настави: 
Циљ наставе је да се студенти увежбају да кроз један вишесмислени пројекат координирају међусобно различите захтеве који 
произилазе из наше сложене реалности. Током рада на задатку студенти ће се суочити са следећим питањима: 
Како организовати вишепородичну стамбену целину са становима за познате кориснике са различитим потребама? 
Како градити у градским насељима која нису плански изграђена? 
Како помирити захтеве за приватним простором и потребне заједничке садржаје са различитим степенима јавности (породичне, 
међупородичне, друштвене)? 
Да ли је могуће успоставити нови модел за решавање стамбеног питања универзитетских професора изван тржишта? 
Да ли стално присуство стручне заједнице у неплански изграђеном насељу може да допринесе његовом унапређењу? 

Пројектни задатак: 

Пројектовати вишепородични стамбени објекат са додатним садржајима намењен породичном становању, раду, одмору и другим 
ваншколским активностима доцената Департмана за архитектуру Архитектонског факултета Универзитета у Београду на 
одговарајућој парцели у неплански изграђеном насељу Падина на Митровом брду (код последње станице аутобуса 26) у 
Београду. Објекат садржи девет станова међусобно различитих величина и карактера који су намењени породицама познатих 
корисника: Рашковић, Петровић, Вуја, Милетић, Ђурић, Виденовић, Миленковић, Стојановић, Куцина. Поред станова објекат 
садржи и просторије намењене дневном боравку тридесеторо деце различитих узраста са дечјим игралиштем, девет студија за 
рад са заједничким простором за консултације са студентима, заједничку гаражу са радионицом за поправку, котларницу и 
оставе, заједничку перионицу и сушионицу, заједничку башту за гајење воћа, поврћа и цвећа са оставом за алат, заједничко 
двориште са летњом кухињом за одмор и уживање, заједнички унутрашни простор за забаву и дружење, гимнастичку салу, мали 
базен, турско купатило и сауну, као и друге просторе за заједничке активности које се покажу потребним и просторије намењене 
раду Центра за унапређење становања у насељу Падина (радионице, салу за састанке и предавања, изложбени простор, 
архиву), 



Метод извођења наставе:  

Првих недеља сместра до 4. Октобра студенти раде на једном неархитектонском пројекту који сами осмишљавају и производе. 
Циљ овог брзог пројекта је да се студентима омогући да ураде нешто за себе да би после тога са више ентузијазма могли да 
ураде нешто и за своје професоре.  
Током периода у коме раде оно што желе студенти ће испитивати своје професоре о стамбеном простору у коме би желели да 
живе са својом породицом. Сваки студент биће задужен да обради по једног доцента. Истовремено, сваки студент ће одретити 
парцелу у насељу Падина на којој ће радити пројекат. Истраживања свих студената биће представљена до 7. Октобра.  
Од 7. Октобра до 8. Новембра сваки студент ће направити програмско - просторни дијаграм склопа од девет различитих станова 
који одговарају потребама сваког доцента.  
Од 8. Новембра до 6. Децембра развијаће се програмско - просторни дијаграм заједничких унутрашњих и спољних простора. 
Од 6. Децембра до предаје пројекта у Јануару 2012. године студенти ће радити на архитектонско – урбанистичком пројекту који 
повезује приватне и јавне делове објекта. 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Орјентација формирање групе студената, расподела задужења, исказ 

02 Вежба балансирања рад на сопственом пројекту, истраживање локације и испитивање професора 

03 Вежба балансирања рад на сопственом пројекту, истраживање локације и испитивање професора 

04 Први колоквијум Представљање истраживања и формирање пројектног задатка 

05 Вежба идентификације Програмско-просторни дијаграм станова и стамбеног склопа 

06 Вежба идентификације Програмско-просторни дијаграм станова и стамбеног склопа 

07 Вежба организације Програмско-просторни дијаграм станова и стамбеног склопа 

08 Вежба организације Програмско-просторни дијаграм станова и стамбеног склопа 

09 Други колоквијум Представљање станова и стамбеног склопа 

10 Вежба координације Програмско-просторни дијаграм заједничких простора 

11 Вежба координације Програмско-просторни дијаграм заједничких простора 

12 Вежба координације Програмско-просторни дијаграм заједничких простора 

13 Трећи колоквијум Представљање заједничких просторија 

14 Вежба умрежавања Повезивање стамбених и заједничких простора у архитектонску целину 

 

Обавезна литература:  

http://www.wohnmodelle.at/index.php?id=80,71,0,0,1,0 
http://www.studio-basel.com/publications/books/belgrade.-formal-/-informal.html 
http://www.urbanreport.ro/ 

Препоручена литература: 

http://shinsekai-analysis.blogspot.com/p/11-for-11.html?spref=fb 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Приказ пројекта 

Критеријуми оцењивања: 

Оцена се састоји се од пажње, свесности, дисциплине, труда, способности да се стварно бринемо за друге људе, изнова и изнова, 
на много неупадљивих, малих, незаводљивих начина, сваки дан. 

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 са 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 20 

колоквијуми 3x20=60 усмена одбрана пројекта 10 

 

http://www.wohnmodelle.at/index.php?id=80,71,0,0,1,0
http://www.studio-basel.com/publications/books/belgrade.-formal-/-informal.html
http://www.urbanreport.ro/
http://shinsekai-analysis.blogspot.com/p/11-for-11.html?spref=fb


Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


