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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 
звати 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: 229 
Arh. Nenad Stjepanović LEED AP I Prof. Arh.  Zoran Lazović 
Број студената (маx 16, мин 8):  
Назив радионице: Ponavljanje i Repeticija u sistemu projektovanja. Modul kao jedinica 
projektovanja 
Задатак:  
Pronaći putem digitalne obrade (na pr. matematički metod matrice ili integrali) ili fizičkim modelom oblik 
modula koji se ponavljanjem može konfigurisati u različite strukturne kompozicije. Treba imati u vidu 
pogodnost modularnog sistema za produkciju različitih formalnih rešenja, kao i kako strukturna jedinica 
umnožavanjem formuliše oblik i značenje. 
Циљеви и метод рада:  
Od Lui Kana do OMA-inog (Rem Kulhas) projekta za gradsku većnicu - Stadskantoor zgrada u Holandiji, 
programska i strukturna jedinica se koristi kao način konfigurisanja prostora i/ili kao konstrukcijski metod. Od 
samog sistema prostornih rešetki do celishodnih programskih modula metod ponavljanja u konstrukciji ili 
prostornom planiranju je primenjljiv gradjevinski metod koji je jeftin i održiv način gradnje. Putem novih 
metoda i modernih tehnologija danas je moguće pronaći modularna rešenja različitih oblika od čeličnih 
elementa, prednapregnutog prefabrikovanog betona do fiber-polimerski odlivaka. Treba istražiti i analizirati 
već postojeće tehnologije i metode proizvodnje kako bi se moglo osmisliti realno i ekonomski povoljno  
rešenje. Veličina može biti na primer, 1m x1m x1m, ili to moze biti jedinica prostora koja je potrebna za život 
jedne osobe  (zasnovane na zemaljskim ili kosmičkim uslovima zivota) - Le Corbusier, Cabanon kuća na 
Francuskoj Rivijeri,12m x10m. Medjutim veličina jedinice može biti i većih razmera. Pokazati kako jedinica 
umnožavanjem moze proizvesti različita idejna rešenja u urbanom ili pejzažnom kontekstu. Razmera ili 
fizička veličina jedinice suštinski nije bitna ali treba da odražava socio-kulturni aspekt programskog rešenja 
na kome se zasniva glavna ideja. 
Резултати радионице:  
Predstaviti svoje radove kako putem makete ili digitalnom medotom – animacija, tako i vizuelno putem 
renderinga, crteza - perspektiva, presek-osnova gde se strukturna jedinica primenjuje u jednoj ili više 
pozicija. Minimum predstaviti jednu animaciju ili maketu rešenja, kao i jednu aplikaciju na izabranoj parceli 
prema idejnom nahodjenju (crtež)     
 
Испуњену пријаву у дигиталном облику послати админстратру веб-сајт АФ na 
arh.webmaster@gmail.com  
Руководилац Већа доц. мр Ђорђе Стојановић        Продекан за наставу в.проф. Владимир Лојаница 
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