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3 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 Милица Бајић Брковић, кабинет 342 
 
Сарадници у настави :  
Ас. мр Бисерка Митровић 
 
Број студената (маx 16, мин 8):  
Број студената: 7 

 

 
Назив радионице:  

 
Савладавање технике SWOT aнализе у процесу урбанистичког планирања 

 

 
Задатак:  
Упознавањем и применом SWOT aнализе установити потенцијале и ограничења просторног развоја 
подручја природне целине у приобаљу Дунава и Тамиша. Изводити закључке о сложеним узрочно 

последичним везама у процесу планирања подручја са посебним природним вредностима, са циљем 
добијања резултата применљивих у процесу израде стратегије просторног развоја.  

 
 
Циљеви и метод рада:  
Упознавање техника рада применљивих у планерском процесу, њихових домета и ограничења;  
Упознавање технике SWOT aнализе, као једне од најчешће примењиваних техника у процесу урбанистичког 

планирања; 
Упознавање ефеката примене SWOT aнализе у контексту дефинисања планских концепата и политика 

развоја,  
Примена резултата у контексту израде документа Стратегије – планског документа у реалном окружењу. 

 
Резултати радионице:  
Разумевање ефеката примене техника и алата у процесу планирања, уз могућности примене у симулацији 
израде планског документа у Србији.  


