
 

МОДУЛ М17.1 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
5. семестар основних академских студија, 2010/11 
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ  
arh.webmaster@gmail.com  до 1. септембра 2011 године у 12 сати.   

 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на основним студијама. Циљ наставе је 
стицање првенствено теоријских знања.  
 
 

План рада 
Назив предмета:  
САВРЕМЕНА УРБАНА КУЋА 

Година студија:  

5. семестар основних академских студија - мастер, 2011/12 

Број кредита: 

3 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

Према распореду за јесењи семестар 2011/12 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

Према терминском плану за јесењи семестар 2011/12 

Термини одржавања колоквијума: 
5 и 10 недеља наставе 

 
 

Наставник: 

Доц. др Ана Никезић 

Сарадници у настави:  

Драган Марковић, арх., Наташа Јанковић, арх. 

Број кабинета: 346а 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата) 

Телефон:    063 72 78 915                                                                          Е-маил: аna.nikezic@gmail.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена са прве и друге године основних студија.  

 

Циљеви и приступ настави: 
 

Основни циљ је разумевање сложености савремене куће у околностима густо изграђене структуре града, као и 
оспособљавање за анализу слојевитости њенe структуре посматране кроз оквир савременог друштва са једне и 
града 21.века са друге стране. 
 

Садржај наставе: 

У оквиру наставе се испитују односи архитектуре куће и урбаног окружења, однос куће и свакодневног живота у 
граду, те однос идентитета савременог станованика града и специфичан карактер наслеђене структуре града.  
Настава се састоји од низа дискусија о проблемима савремене урбане куће, са акцентом на њену трансформацију 
кроз паралелно посматрање развоја куће, града и човека. 
 

Метод извођења наставе:  

Предавања и вежбе одвијају се симултано кроз интерактивану дискусију у којој се на основу получасовне 
експликације теме или проблема, о њој дискутије и расправља. Дискусије су груписане према тематским 
јединицама. Израда семинарског рада предвиђа се у оквиру претходно описане наставе, уз обавезну јавну 
презентацију и дикусију учесника.  
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Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Упознавање са програмским и методолошким оквиром курса; избор књиге 

02  Историјски оквир развоја савремене урбане куће 

03  Кућа прве половине 20. века 

04  Кућа друге половине 20.века 

05 1. Колоквијум: Приказ изабране књиге _ презентација 

06  Кућа као парадигма урбаног стила живота 

07  Кућа као интермедијални елемент 

приватност породичног и јавност урбаног домена живота / un-private house  

08  Кућа између човека и града / урбани номад 

09  Редефинисање градског центра и структуре урбане куће 

10 2. Колоквијум: Избор теме завршног рада и абстракт _ презентација 

11  Коментари и јавна дискусија  

12  Организација простора и архитектонски склоп (мин и макс; 

транспарентност; вертикалност; волумен и светлост; унутра и споља; 

претапање и прожимање) 

13  Прелиминарни приказ завршног рада 

14  Коментари  и јавна дискусија 

 

Обавезна литература:  

Urhahn, G., Bobic, M. ( 1994) A Pattern Image. A Typological Tool for Quality in Urban Planning, THOTH;  
Riley, T. (1999) The Un-Private House, New York: MOMA;  
Schultz N. (1989) Становање, Београд: Грађевинска књига; 

Препоручена литература: 

Cornekissen, Hans ed. (2005) Dwelling as a Figure of Thought, SUN; 
Abalos, Inaki (2001) The Good Life, a guided visit to the houses of modernity, GG; 
Tschumi B. and Cheng I. ed. (2003) The State of Architecture at Begining of 21

st
  Century, Monticelli press; 

Row, C. (1996) Transparency,  
Оже, Марк (2000) Не Места, ...... 
Pallasmaa, Juhani (2005) The Eyes of the Skin, Wiley Academy; 
Smyth, G., Croft, J. (2006) Our House: The Representation of Domestic Space in Modern Culture, 
Amsterdam; 
King, P. (2004) Private Dwelling, Contemplating the use of housing, Routledge; 
Young Architects 5 (2004) Inhabiting Identity, Princton Architectural press; 
Prof. dr Josep Lluis Mateo, ed. (2005) Architectural Papers 1, Object Laboratory, ETH Zurich; 
Allen, Janifer (2003) Parasite Paradise, NAi; 
Еко, Умберто (1973) Култура, информација, комуникација, Београд: Нолит;  
Pamphlet architecture 16, Architecture as a translation of music, Princton Architectural press, 1994.; 
Гастон, Башлар Поетика простора, Београд; 
Хајдегер, Мартин (1990) Pevanje i mišljenje,Beograd:Modeрна; 
Хајдегер, Мартин (1990) Извор уметничког дела,Врбас:Слово; 
 



 

 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад (2500 речи) или Графички рад (концептуално решење и текст 1000 речи) усмено одбрањен уз 
одговарајућу мултимедијалну презентацију. Студент се опредељује за семинарски, односно графички рад већ 
према изабраној теми и афинитету.  
Обавезан је јединствен формат висине до 29цм, са врстом и бројем прилога по избору, према специфичности 
изабране теме истраживања. 

Критеријуми оцењивања: 

Активно и конструктивно учествовање у дискусијама  
Обрађена тема истраживања кроз семинарски или графички рад (јасно постављен проблем, његова анализа на 
основу литературе и обрађених примера из праксе и конзистентан, јасно изложен закључак). 
Прецизно и концизно  изложен завршни рад кроз мултимедијалну презентацију у трајању до 10 минута. 
Оцењује се актуелност изабране теме, аналитичност и систематичност њене обраде и инвентивност у начину 
сагледавања изабране теме. 

Оцењивање: 

Од 100 бодова који изражавају максимални успех студента, студент 40 стиче током године и 60 кроз предају и 
одбрану елабората као испитну обавезу. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  

колоквијуми 10+20 усмена одбрана пројекта 20 

семинари  писмени елаборат 40 

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

 


