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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) :  
 
Доц. арх. Милан Ђурић, кабинет 235 
 
Сарадници у настави :  
 
Асс. Арх. Јелена Живанчевић 
Арх. Марко Раденковић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
 
15 
 
Назив радионице:  
 
Trimo Urban Crash: „Трибина живота“ 
 
Задатак:  
 
Разрадити пројектни задатак конкурсa „Trimo Urban Crash”, на локацији у насељу Фужине у 
Љубљани, по упутствима датим у пројектном програму расписа конкурса. 
 
Циљеви и метод рада:  
 
При разради задатог пројектног задатка студенти кроз рад на специфичним проблемима везаним 
за архитектонско-урбанистичко пројектовање развијају способност разраде датог програмског 
оквира, вештину пројектовања архитектонско-урбанистичких склопова као и координацију ових 
аспеката са технолошким и контруктивним условљеностима пројекта.  
 
Резултати радионице:  
 
У зависности од решења пројектантског проблема: 

1. Разрада архитектонског пројекта - основе, пресеци, изгледи објекта Р 1:100 / 1:200; и / или 



2. Елементи материјализације; и / или 

3. Макета или 3д модел у погодној размери. 


