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''Пројектантске радионице представљају брзе, садржајне и временски ограничене креативне вежбе из области 
архитектуре или других техника и уметности усмерених ка архитектури. Ови пројекти одвијају се у 15. недељи 
семестра и представљају манифестацију којој је посвећена цела школа. Могуће је ѕвати и гостујуће руководиоце 
радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне 
коректуре и косултације и имају јавну презентацију резултата. 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латерарлног односа према пројектанском процесу. Искуство 
концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију способност брзог и ефикасног 
доношња пројектантских одлука. Програм радионица доприноси стицању додатних знања о ''лепим'' и 
''примењеним'' уметностима у мери у којој оне врше утицај на квалитет архитектонског дела.'' 
 
Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки 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. 

 

ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : проф.др Душанка Ђорђевић, диа (каб.304) 
 
Сарадници у настави : мр Милица Пејановић,диа; мр Татјана Јуренић, диа 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
Назив радионице: ИЗВОЂАЧКИ ДЕТАЉ 

 
 

____________________________________________________________________________________ 
 
Задатак: Одабрани детаљ елемента објекта (фасада, кров и сл.) пројектованог објекта разрадити до 
нивоа потребног за извођење на градилишту. 
 

______________________________________________________________________________________
_____________ 
 
 
Циљеви и метод рада: Радиoница има за циљ упoзнавање студанта са порцесима уградње 
изабраних материјала, фазама рада и потребним нивом обраде техничке документације за ниво 
извођења. Поступак обухвата упознавање са произвођачким технологијама и техничким решењима 
за изабране матријеле у склопу одабраног елемента објекта, дефинисање фаза уградње/монтаже и 
калкулацију цена са свим потребним компонетама, радним операцијма и помоћним 
констаукцијама,преносом и транспортом до и на градилишту. 
 

________________________________________________________________________________ 
 
 
Резултати радионице:Плакат са аксонометријским приказом детаља са свим сојевима и описом 
примењених материјала,  поступком извођења и фазама рада, ценема компонената и калкулацијом 
за комплетно уграђени елемент на објекту. 
 
______________________________________________________________________________________
_____________ 
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа прве године дипломских академских студија доценту др 
Александри Ступар средом од 12 до 14 часова у кабинету 305 до 2о. маја 2008. 

 
 


