
 
 
 
 

МОДУЛ М7 - Пројектантска Радионица 1,  2 ЕСПБ (56 сати)   
1 семестар дипломских академских студија-мастер, 2010/11 
 
''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 позвати и гостујуће руководиоце радионица, чиме би се у школу унела додатна свежина 
идеја и приступа. Ови пројекти израђују се уз минималне коректуре и консултације и имају јавну 
презентацију резултата. 
 
Циљ наставе: 
Основни циљ је развијање креативности и латералног односа према пројектантском процесу. 
Искуство концентрисаних пројектантских радионица пружа могућности студентима да развију 
способност брзог и ефикасног доношења 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: Студијски 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 Гордана Ћосић, дипл.инж.арх., кабинет 304 
 
Сарадници у настави : Асист. мр Милан Радојевић, дипл.инж.арх. 

                       Милан Радовановић, дипл.инж.арх. 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  16 

 
Назив радионице:  Пројекат јавног тоалетa 
 
 
Задатак: Пројекат јавног тоалета на месту постојећег на изабраној локацији у ''кругу двојке'' 
(трамвајска линија бр.2) у Београду. Пројекат на нивоу идејног решења мора имати: једну 
слободоручну скицу на којој се може препознати идеја или неки други сегмент објекта; основу 
крова са ситуацијом и приказаним главним комуникацијама; основа приземља; 4 изгледа; 3D 
модел или фотографије макете. Пројекат приказати у форми постера на једном листу А3 
(постављен хоризонтално са минималним маргинама 1 cm) у размери по избору. Пројекат се ради 
самостално и предаје само на једном листу А3 у штампаној и електронској форми (pdf формат до 
2МВ). 
Фајл са називом 2010RadionicaM7_ime_prezime_M10_000 
послати на email:  milan@arh.bg.ac.rs 
Уз рад приложити белешке, скице и фотографије са терена на формату А4(усправно) у форми 
свеске. На крају обавезно навести коришћену литературу и веб адресе. 
 
 
 
 

mailto:milan@arh.bg.ac.rs


Циљеви и метод рада:  Циљ радионице је сагледавање утицаја које пројектовани објекат својом 
формом и функцијом може утицати на локацију, околне објекте и потенцијалне кориснике. Рад 
подразумева анализу могућности објеката овог типа и функције за познату локацију кроз 
пројектански процес, градњу, експлоатацију и уклањање и/или рециклажу (building life cycle). 
 
 
Резултати радионице: Сагледавање, анализа и могућа примена добијених пројектантских 
решења у односу на локацију, непосредно окружење и процесе управљања и одржавања (Facility 
Management). 
 
 
 
 
*Испуњену пријаву у дигиталном облику послати администратору веб-сајта АФ na 
arh.webmaster@gmail.com  
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