
МОДУЛ М4 – Студио Архитектонско- урбанистички пројекат,  16 ЕСПБ 
1.семестар Mастер академских студија, 2013/14 
 
 
 
УПУТСТВО 
 
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 21 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 у 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. 
 
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 
2013 године у 12ч. Презентација студија је у уторак 24. септембра 2013 године у 14ч. Пријављивање 
студената је oд 24. до 28. септембра. Студенти бирају и рангирају студије преко портала АФ. Студио прима 
највише 16, а најмање 8 студената. Листе са распоредом студената по студијима биће објављене на веб-сајту 
АФ у понедељак 30. 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 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
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План рада 
 
Назив пројектног задатка (обавезно на српском језику) : Школа игара 
 
 
Година студија:  
1. семестар мастер академских студија 2013/14 
Број кредита: 
16 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за јесењи семестар 2013/14 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума:  
31.10. 
 
Наставник: Иван Куцина 

 

Сарадници у настави:  Бранко Белаћевић 

 

Број кабинета: 238 

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

Телефон:   064 133 24 17                                                                            email: kucinakucina@gmail.com 

www адреса:      http://skolaigara.blogspot.com/                                                                                                    

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена и студио пројекти на основним студијама:  8.1. СП.1. – Архитектура,  9.1. СП.2.- Архитектонске конструкције,  
18.1. СП.3.– Урбанизам и 19.1. СП.4.- Синтеза. 
Знање енглеског језика, рад на неопходним комјутерским програмима, ентузијазам и активност  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
Пројекат Школе игара представља наставак истраживања могућности одрживе урбане трансформације Савамале који је започет 
у прошлим семестрима. 
Циљ наставе је да се студенти увежбају да координирају односе напредних модела образовања, друштва и јавног живота града. 
Настава се развија  у потрази за одговорима на питања: 
Како организовати простор ѕа нови образовни програм који је истовремено и јавни простор града? 
Како помирити потребе за простором за истовременим учењем и играњем? 
Како успоставити модел трансформације града кроз јачање друштвене размене? 
Да ли присуство образовне установе у запуштеном делу града  може да допринесе његовом унапређењу? 
 
 
 
Општи критеријуми: 
 
ОК1. Способност израде архитектонских пројеката који задовољавају естетске и техничке захтеве. 
       Студент ће имати способност да: 

OK1.1  Припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 
користећи низ медија (техника) и као одговор на задатак; 

OK1.2   Разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве који 
се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта; 

OK1.3   Развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте објекта и 
техничке захтеве изградње и потреба корисника. 



ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених наука.  
Студент ће имати знање о: 
OK2.3   Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и критички приступ. 

ОК3. Знање о ликовним уметностима као утицајним за квалитет архитектонског пројекта.  
Студент ће ће имати знање о: 
OK3.1   Томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат; 
OK3.2   Креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру; 
OK3.3   Креативној примени примера добре праксе у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације. 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и 
простори између односе према људским потребама и мери.  

Студент ће имати разумевање о: 
OK5.1   Потребама и тежњама корисника објеката; 

       OK5.3   Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 
Пројектни задатак: 
Школа игара је скраћени назив за Средњу школу за дизајн друштвених игара у Савамали. Школа ће се градити на јавној градској 
парцели у блоку између улица Мостарске, Херцеговачке и железничке пруге која иде дуж обале Саве. Ова јединствена парцела 
је тренутно подељена на мање парцеле на којима се налазе аутобуско паркиралиште компаније Нишекспрес, приватно 
стовариште грађевинских материјала, три приватне кафане, један кафић и стамбени објекат у коме живи три породице. Ови 
неугледни објекти ће се срушити али њихови садржаји треба да се интегришу са садржајима будуће школске зграде и дворишта.  
Програм Школе игара који је заснован је програму школе Quest to Learn у Њујорку http://q2l.org/about представља новину у 
средњешколском образовном програму за код нас, те стога не подлеже строгим нормативима образовних установа. Будући да у 
њему ученици уче играјући се и играју се учећи, он мора да буде отворен за истраживање и експериментисање. Из таквог 
отвореног садржаја објекта треба да произађе и његова отворена појавност.  
Поред образовне, ова школа има и важну друштвену и културну улогу, јер поред тога што представља место на коме настају игре 
које окупљају људе, она је и место на коме се људи окупљају да би се играли. Друштвене игре су извори социјалне размене која 
временом успоставља чвршће везе између појединаца и ствара потенцијал за формирање добронамерних друштвених 
заједница које, будући да почивају на играма,  могу да утичу на промене непосредног окружења. На тај начин, програм школе 
игара постаје и део започетих иницијативе урбане трансформације Савамале и представља институционалну подршку 
неформалним културним центрима као што су КЦ Град, Миксер Хаус, Нова Искра и Урбани инкубатор. 
Да би остварила ову сложену улогу нова школа и физички треба да се без ограда повеже са својом градским окружењем кога 
чине атрактивно приобаље реке Саве, креативна четврт са многим кафеима и ноћним клубовима, прометне саобраћајнице и 
путнички терминали. У одсуству јавних простора у Савамали, Школа игара треба да понуди један сасвим неочекивани. 
 
Метод извођења наставе:  
У првих пет недеља студенти ће подељени у пет група измислити пет нових друштвених игара. Игре се могу одвијати у 
унутрашњем или у спољашњем простору, или у оба у зависности од временских прилика. Могу бити за компјутером, за столом 
или на посебним теренима. Игре могу да буду намењене различитим узрастима, од деце до најстаријих. Игре ће настати према 
профилу личности за који се групе студената опредељују на почетку. Поступак дизајнирања игре који ће бити детаљно објашњен 
током студијских вежби заснован је на искуствима насталим током пројекта Public Space and Play у сарадњи са Parsons School of 
Design из Њујорка и већ примењен пре дестак година у нашој школи. Неке од резултата тог пројекта могу се видети на блогу 
http://skolaigara.blogspot.com/ 
У следећих десет недеља студенти ће радити појединачно на пројекту школског објекта који садржи и отворене и затворене 
просторе за игру свих пет дизајнираних игара, просторе за учење, просторе за одмор и забаву, просторе за ноћне активности, 
просторе за исхрану, просторе за наставнике, просторе за посетиоце, просторе за окупљање грађана и просторе за порушене 
садржаје. Сваки простор објекта је истоврмено и јавни простор отворен за разноразне иницијативе и промене. 
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01  Формирање група   

02  Профил играча 

03  Анализа профила 

04  Правила игре 

05  Простор за игру 

06 1. Колоквијум: Презентација пет нових друштвених игара 

07  Мапирање локације 

08  Програмски дијаграм 



09  Просторни дијаграм 

10  Архитектонски дијаграм 

11  Развој пројекта 

12  Развој пројекта 

13  Развој пројекта 

14 2. Колоквијум: Презентација идејног решења 

 

Обавезна литература:  
Katie Salen, Rules of Play – Game Design Fundamentals, MIT Press, 2003 
Katie Salen, The Ecology of Games – Connecting Youth, Games and Learning, MIT Press, 2008 
 
Препоручена литература: 
http://q2l.org/about 
http://www.edutopia.org/digital-generation-katie-salen-video 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Пројекти Школе ради се у размери  1:200 са детаљима 1:50 (ситуација, основа, пресек, изглед, макета, 3Д модел) 
Пројекат се штампа на формату А2. 
Одбрана пројекта је у формату 20 слајдова по 20 секунди. 
Критеријуми оцењивања: 
Оцена се састоји се од пажње, свесности, дисциплине, труда, способности да бринемо за људе 

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 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  Максимално 
поена 

активност у току семестра 10 Концепт пројекта 15 
Колоквијум1 15 Интерпретација пројектног задатка 15 
Колоквијум 2 15 Разрада пројекта 20 
  Презентација 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


