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1. семестар дипломских академских студија-мастер, 2009/10 
21-25 децембар 2009. 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) : проф. др Ана Радивојевић, кабинет 350а 
 
 
Сарадници у настави : асист. арх. Милош Недић 
 
 
Број студената (маx 16, мин 8): максимално 16 

 
 
Назив радионице: „У(Г)РАДИ САМ“  
 
 
Задатак: Идеја радионице је да се студенти ставе у позицију некога ко би требало да изгради свој дом 
сопственим снагама. Као модел за овај задатак, студенти ће користити сопствена решења из овог 
семестра на којима је могуће применити овакав принцип грађења. Као урбанистички оквир користиће 
се урбанистичко решење насеља у Овчи крај Београда, намењеног расељавању ромског 
становништва за које је једно од могућих решења стамбеног проблема управо примена принципа 
самоградње. Због свог обима и сложености, предвиђено је да се овај задатак ради у групама до 4 
студента. 
 
 
Циљеви и метод рада: Циљ радионице је суочавање са потребом прилагођавања пројекта у погледу 
избора материјала и производа које са собом доноси опредељење за самоградњу као начин 
извођења објекта. Метод рада своди се на истраживање и анализу могућих начина материјализације 
објекта у конкретно задатим оквирима. 
 
 
Резултати радионице: Приручник за самоградњу – елаборат формата А4 или А3 са одговарајућим 
архитектонско-урбанистичким решењем, одговарајућим описима, шемама и илустрацијама начина 
грађења, оријентациони предмер радова. 
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати админстратру веб-сајт АФ na 
arh.webmaster@gmail.com и руководиоцу већа дипломских академских студија доц. Ђорђу 
Стојановићу на ds@4ofseven.com  
 
 

 
Руководилац Већа доц. Ђорђе Стојановић        Продекан за наставу в.проф. Владимир Лојаница 
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