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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) :  доцент Радомир Стопић, кабинет 238 
Сарадници у настави:  Милена Делевић д.и.а., Мина Обрадовић д.и.а., Драгана Јанковић д.и.а.  
 
Број студената (маx 16, мин 8):  максимално 16 
 
Назив радионице:   
АТРИЈУМСКА ПОРОДИЧНА КУЋА 
 
Задатак:   
У наставку истраживања тематске области '' ВЕШТАЧКА ПРИРОДНОСТ'', урадити идејно решење Атријумске 
породичне куће,на локацији по сопственом избору кандидата. Оквирна површина објекта од 150-250 м2. 
Пројекат се може радити индивидуално или у групама од 2 - 4 студента. 
 
Циљеви и метод рада:  
Истраживање типолошких својстава атријумских  просторних организација у  пројектовању породичних  кућа. 
Сагледавање односа : Урбанистички приступ ( Град – Кућа) , Социјални  приступ ( Јавно – Приватно) ,  
Климатске особености  ( Кућа и Енергија ) , Економска функција (  Искоришћење ресурса ) , Културна функција 
(  Простор -  Комуникација ) , Зеленило (  Природа – Технологија ) , Адаптабилност ( Сталност – 
Помењивост ) Заштитна Функција (  Потребе – Комфор ). 
Метод рада  своди се на : Истраживање и анализу  примера и Програмских елемената 
                                           : Анализу  Утицаја ( Контекстуалност – Програм ) 
                                           : Моделске студије просторне организације 
                                           : Разраду концепта 
                                           : Израду и презентација Идејног решења 
                                             
Резултат радионице: 

Елаборат формата А4 или А3 са текстуалним , графичким прилозима и радним моделом ( макетом) 
За презентацију припремити 1-2 плаката и CD копију. 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
*Испуњену пријаву радионице у дигиталном облику послати администратору веб-сајт Архитектонског 
факултета на arh.webmaster@gmail.com и руководиоцу већа дипломских академских студија доц. Ђорђу 
Стојановићу на email ds@4ofseven.com  
 

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


