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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 31. августа 
2012 године у 12ч. Презентација студија је 13. Септембра 2012 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: Школе урбаних пракси у Савамали са погледом на Нови Београд 
 
 
Година студија:  
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2012/13 
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 2012/13 
Термини одржавања колоквијума: 
Први уторак сваког месеца 
 
Наставник: Иван Куцина 

Сарадници у настави:  Дубравка Секулић, архитекта  

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:   http://savamalacivicdistrict.blogspot.com/                                                                                                       
 

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: 
Пројекат школе представља наставак истраживања могућности одрживе урбане трансформације Савамале који је започет у 
прошлом семестру. 
Циљ наставе је да се студенти увежбају да координирају захтеве напредних модела високошколског образовања, истраживања 
савременог  града и друштвеног активизма и јавног живота града. 
Како организовати простор ѕа нови студијски програм који је истовремено и јавни простор града? 
Како помирити захтеве за радним простором и потребне заједничке садржаје са различитим степенима јавнос ти? 
Како успоставити модел развоја града изван тржишта? 
Да ли стално присуство образовне установе у запуштеном делу града  може да допринесе његовом унапређењу? 
Пројектни задатак: 
Први задатак – Осматрачница на десној обали Саве 
Служи за групно посматрање и бележење живота града. Ради се четири недеље у групама по 2 студената. Пројектује се тако да 
цела група студената из студија  може сама да је направи. 
 
Други задатак – две Школе урбаних пракси на две локације у Савамалој са погледом на Нови Београд  
Двоје студената у групи заједно и истовремено пројектују две Школе урбаних пракси на две локације у Савамали са погледом на 
Нови Београд према истом програму, Програм школе је двосмислен будући да повезује различите аспекте савременог 
образовања и градског живота и; поред радионица школа садржи и спа центар, поред велике сале ѕа предаванње кафану, поред 
изложбене сале клуб, поред моделарнице терасу за сунчање, поред библиотеке собе за попдневно спавање и још много тога 
Једна локација је у Карађорђевој улици на месту продавнице JEEP Komerc, a друга на крају улице Брађе Крсмановића на обали 
Саве. У оба случаја потребно је остварити што већи јавни простор и што боље просторне везе грађевине са другим просторима у 
окружењу. У оба случаја потребно је остварити и визуелну везу са Новим Београдом. Обавезни критеријум у пројектовању треба 
да буде социјана и технолошка одрживост грађевине. 

http://savamalacivicdistrict.blogspot.com/


Метод извођења наставе:  
До програма се долази у истраживачком поступку у коме се прожимају елементи наставног плана Школе урбаних пракси и 
елементи групног профила студената који треба да је похађају. Групни профил студената настаје међусобним анкетирањем 
студената из студија. На основу групног профила утврђују се  њихове незадовоњене потребе током школовања, прикривени 
покретачи, симболички капитал. На осову кључних појмова који су изведени из понашања групног профила у школи и граду ради 
се један тродимензионални програмско просторни дијаграм. Он се потом преводи у два просторно архитектонска дијаграма чије 
разике настају увођењем одредница локација. На основу нњих се раде архитектонски модели. 
 
Све неопходне инструкције и потребна литература која следи овај експериментални метод наставе биће дати у студију током 
просеца пројектовања.  
 
Пројекат школе представља наставак истраживања могућности одрживе урбане трансформације Савамале који је започет у 
претходном семестру.Урбана трансформација Савамале од запуштене градске четврти у друштвени дистрикт је дугорочни 
програм који усмерава пажњу јавности ка разумевање важности градског простора као форума за друштвену размену. Она је 
могућа ако јој доприносе људи који желе да сарађују да би повећали друштвену, културну, инфраструктурну, еколошку и 
економску производњу која онда постепено побољшава квалитет градског простора кога деле. 
 
Радови из претходног семестра су доступни на блогoвима који ће наставити да се користe и у овом семестру.  
http://savamalacivicdistrict.blogspot.com/ 
http://commonprojectsworkshops.blogspot.com/ 
 
Током семестра биће остварена стручна сарадња размена сазнања са студентима из ЕТХ Цирих и КТХ Стокхолм који ће радити 
своје задатке у Савамали. 
 
Рад на пројекту могуће је обогатити радом на изборном предмету АРХИТЕКТУРА; урбане праксе који пружа прилику да 
се дубље пручи трансдициплинарност урбаних пракси. 
 
 
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Орјентација формирање групе студената, расподела задужења,  

02 Загревање рад на пројекту Осматрачнице истраживање локација и анкетирање студената 

03 Загревање рад на пројекту Осматрачнице истраживање локација и анкетирање студената 

04 Загревање рад на пројекту Осматрачнице истраживање локација и стварање групног профила 

05 Колоквијум Приказ пројеката Осматрачнице, локација и групног профила 

06 Програмирање Програмско-просторни дијаграм школе 

07 Програмирање Програмско-просторни дијаграм школе 

08 Дивергенција Просторно-архитектонски  дијаграми школа 

09 Дивергенција Просторно-архитектонски  дијаграми школа 

10 Моделовање Архитектонски пројекти школа 

11 Моделовање Архитектонски пројекти школа 

12 Моделовање Архитектонски пројекти школа 

13 Моделовање Архитектонски пројекти школа 

14 Колоквијум Приказ пројеката Школа 

 

Обавезна литература:  

http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html 
http://www.dreamhamar.org/about/ 
http://5000plus.net.au/ideas 
http://e-flux.com/timebank/ 
http://www.tedprize.org/announcing-the-2012-ted-prize-winner/ 
http://www.currystonedesignprize.com 
http://www.bmwguggenheimlab.org 
http://creativetime.org/programs/archive/2011/livingasform/about.htm 

http://savamalacivicdistrict.blogspot.com/
http://commonprojectsworkshops.blogspot.com/
http://www.sustainable-everyday.net/SEPhome/home.html
http://www.dreamhamar.org/about/
http://5000plus.net.au/ideas
http://e-flux.com/timebank/
http://www.tedprize.org/announcing-the-2012-ted-prize-winner/
http://currystonedesignprize.com/
http://www.bmwguggenheimlab.org/
http://creativetime.org/programs/archive/2011/livingasform/about.htm


http://europaconcorsi.com/projects/185230 
http://www.culburb.eu/ 
http://www.kuda.org/en/tv-documentary-open-barracks 
http://www.youtube.com/watch?v=Vth9Wi704Uc&feature=relmfu 
http://www.brainpickings.org/index.php/2010/08/30/7-ways-to-have-more-by-owning-less/ 
 
Препоручена литература: 
http://shinsekai-analysis.blogspot.com/p/11-for-11.html?spref=fb 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Пројекат Осматрачнице на десној обали Саве ради се у размери 1:25 са детаљима 1:1 (основа, пресек, изглед, макета, 3Д модел) 
Пројекти Школе урбаних пракси ради се у раѕмеи  1:200 са детаљима 1:50 (ситуација, основа, пресек, изглед, макета, 3Д модел) 
Пројекти се штампају у формату А3. 
Одбрана пројекта је у формату 20слајдова по 20 секунди сваки 
Критеријуми оцењивања: 
Оцена се састоји се од пажње, свесности, дисциплине, труда, способности да се стварно бринемо за друге људе, изнова и изнова,  

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 20 пројекат 30 
колоквијуми 2x20=40 усмена одбрана пројекта 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://europaconcorsi.com/projects/185230
http://www.culburb.eu/
http://www.kuda.org/en/tv-documentary-open-barracks
http://www.youtube.com/watch?v=Vth9Wi704Uc&feature=relmfu
http://www.brainpickings.org/index.php/2010/08/30/7-ways-to-have-more-by-owning-less/
http://shinsekai-analysis.blogspot.com/p/11-for-11.html?spref=fb

