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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 
 
Наставник:  
Владимир Лојаница, ванредни професор 
 
Сарадници у настави : 
мр Марија Милинковић, асистент 
Јелена Митровић, асистент 
 
Предавачи: 
арх. Зоран Абадић, с. стр. сар.; Владимир Лојаница, ванредни професор АФ; проф. арх. Дарко 
Марушић, мр Владимир Миленковић, доцент АФ;  Дејан Милетић, доцент АФ; Дејан Миљковић, 
ванредни професор АФ; Бранислав Митровић, професор АФ, дописни чл. САНУ; Иван Рашковић, 
доцент АФ; арх. Драган Стаменовић, с. стр. сар; проф. арх. Александар Стјепановић; Михаило 
Тимотијевић, професор АФ; арх. др Михаило Чанак. 
 
Број студената:  
Број студената није ограничен. 
 
Радионица је обавезна за све студенте који раде Студио пројекат 4 y области архитектуре, а нису 
претходно (до тренутка пријављивања) реализовали радионицу. 
 
Назив радионице:  
БЕОГРАДСКА ШКОЛА СТАНОВАЊА 
 
Задатак:  
Задатак радионице је израда аналитичког визуелног есеја са темом "Двоугао": на задатом формату 
(лист А2, портрет) суочити/супротставити две ауторске позиције кроз упоредни приказ елемената 
изабраних планова/пројеката/објеката. 
 
Предмет рада одређен је серијом предавања која ће бити организована у периоду од 4. до 9. недеље 
студија летњег семестра. 
 
Циљеви и метод рада:  
Основни циљ рада је упознавање студената са референтним архитектонским концепцијама у 
савременој стамбеној архитектри обједињених заједничком темом: Београдска школа становања.  
 
Додатни циљ радионице је подстицање симултаног аналитичког мишљења и креативног рада кроз 
израду тематског визуелног есеја. 
 
У првом делу, радионица ће обухватити низ предавања на којима ће гостујући предавачи, професори 
и сарадници АФ говорити о својим искуствима у области планирања, пројектовања и изградње 
стамбене архитектуре током протеклих педесет година. Настава ће се одвијати у амфитетру АФ, два 
пута недељно, средом од 18-20h и четвртком од 12-14h. 



 
У другом делу рад на задатку обухвата самостално истраживање на задату тему и презентацију 
резултата истраживања. Радови се предају у последњој, 15. недељи наставе, када ће бити и 
оцењени (max 100 поена), селекционисани и изложени у аули АФ. 
 
Резултати радионице: 
Очекивани резултати радионице су проширење знања студената у области пројектовања стамбене 
архитектуре и непосредна провера стеченог знања кроз пројектовање, на предмету Студио пројекат 
4, и рад на задатку радионице. 
 
Термински план: 
 

Недеља 
наставе 

среда, 18-20h 
чет., 12-14h 

Модул 23.2 _ радионица: 
Београдска школа становања 

1   

2   

3   

4 
10. март Владимир Лојаница: Београдска школа становања, уводно предавање 

11. март Владимир Миленковић: Блок 21 

5 
17. март Михаило Чанак: Улога центра за становање ИМС у развоју концепта београдског стана 

18. март Александар Стјепановић 

6 
24. март Иван Рашковић: Стамбена архитектура Мирослава Јовановића 

25. март Драган Стаменовић 

7 
31. март Дарко Марушић, Борислав Петровић 

1. април Михаило Тимотијевић 

8 
7. април Бранислав Митровић 

8. април Дејан Миљковић 

9 
14. април Дејан Милетић 

15. април Зоран Абадић 

10  Рад на задатку (28 радних сати): 
израда аналитичког визуелног есеја: "Двоугао" 
(А2 формат) 

11  

12  

13  

14   

15 
25. мај Предаја рада 

27. мај Презентација рада 

 
 

 
Руководилац Већа основних академских студија                Продекан за наставу 
Јелена Живковић, доцент  АФ                      Владимир Лојаница, ванредни професор АФ 
 

 
 

 


