
 
МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 3  
3. семестар дипломских академских студија-мастер, 2007/08 
24-28 децембра 2007. 2 ЕСПБ (56 сати)   
 
''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) : Доц. Дејан Миљковић (кабинет 252), Доц. Зоран Ђукановић (кабинет 011), 
Проф Бранко Павић (кабинет 301) 
 
Сарадници у настави : Алекса Бијеловић, Марина Андрић, Др. Марко Поповић, Др. Видоје Голубовић, Горан 
Новаковић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 15 (списак студената се налази у анексу ове Пријаве) 
 
Назив радионице: ЦТРЛ+АРХ+ДЕЛ – НОВО У СТАРОМ  – Беч, Грац, Будимпешта, Београд 
 
Задатак: Студенти са друге године Мастер студија из студија којим руководи Доц. Дејан Миљковић, уз учешће других 
наставника и сарадника и експерата из Београда и Беча, раде на истраживању упоредних „бест працтисе“ студија 
случаја у области архитектонског пројектовања, а у пољу реконструкције старих градских четврти, и заштићених 
градских целина, комплекса и објеката у Бечу, Грацу, Будимпешти и Београду. 
 
Циљеви и метод рада: Основни циљ ове Радионице је развој способности разумевања и истраживања природних, 
друштвених и економских фактора који утичу на процес архитектонског пројектовања (фактори урбаних промена, 
квалитета живота, одрживости, контекстуалности, обликовања, дизајна...). Тежи се да се код студената развију 
способности да препознају и дефинишу проблеме у архитектонском пројектовању, кроз истраживање еволуције, 
структуре, форме и специфичног карактера конкретне локације у ширем грађеном контексту. 
 
Метод рада заснива се на теоријском и емпиријском истраживању конкретних примера и спроводи се кроз следеће 
активности: припрема Радионице (дефинисање циљева, задатака, методолигије рада и дефинисање пројектције 
жељених резултата); предистраживање културног контекста (библиотека, интернет...), експертска подршка 
(обезбеђење експертске подршке у земљи и иностранству на академском и на другим експертским нивоима), 
организација студијског путовања (обезбеђивање буџета и логистичке подршке), студијско путовање у Беч, Грац и 
Будимпешту (истраживање конкретних примера, истраживање ширег просторно – функционалног контекста, 
истраживање специфичног културно - историјског контекста, истраживање других референтних материјала: 
планских, конкурсних, студијских и сл), постпродукција (публиковање и презентација резултата радионице). 
 
Резултати радионице: Обављено студијско путовање и приказ резултата истраживања са студијског путовања.  
 
*Испуњену пријаву радионице предати Руководиоцу већа друге године дипломских академских студија доценту Ивану Куцини  
сваког уторка и четвртка од 16 до 20 у кабинет 238 или салу 235 до 29. Новембра 2007. 
 
Руководилац Већа Доц. мр Иван Куцина                              Продекан за наставу Доц. мр Драгана Васиљевић Томић 



АНЕКС 
 
Списак студената учесника радионице 
ЦТРЛ+АРХ+ДЕЛ - НОВО У СТАРОМ - Беч, Грац, Будимпешта, Београд 
 
 
 
Ковач Владимир   М06/006 
Костандиновић Неда  М06/060 
Кузмановић Јелена  М06/035 
Лекић Бојана   М06/009 
Милановић Славко  М06/032 
Милутиновић Ивана  М06/182 
Митровић Невена  М06/008 
Муминовић Милица  М06/007 
Николашевић Ива  М06/206 
Обрадовић Марија  М06/008 
Парежанин Владимир  М06/005 
Смољанић Ксенија  М06/050 
Спасић Радмило   М06/137 
Степановић Јелена  М06/144 
Хорозовић Маја   М06/052 
 


