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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 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 Александра Крстић-Фурунџић, каб. 250. 
 
 
Сарадници у настави : Доц. мр Будимир Судимац, Асс. Татјана Косић 
 
 
Број студената: 16 
Назив радионице:  Заштита од сунчевог зрачења 
 
 
Задатак: Према задатим условима у оквиру Студио пројекта М5, за јужно оријентисану 
фасаду истражити услове осунчаности фасаде, решење и ефикасност елемената за заштиту 
од сунчевог зрачења. Студија подразумева испитивање ефикасности система засенчења 
током  различитих годишњих доба и периода дана за локацију у Београду, на Врачару.  
 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је развијање способности критичког сагледавања и процењивања услове, 
проблема и захтева у процесу пројектовања елемената за заштиту од сунчевог зрачења на 
фасадама објеката, као и научно засновану оцену  ефикасности решења.  
Кроз квалитативну урбанистичко архитектонску анализу решења у задатом контексту, 
очекује се формирање варијантних пројектантских решења у задатим оквирима. 
 
Резултати радионице:  
Очекивани резултат радионице је синтезни приказ предлога решење и ефикасности 
елемената за заштиту од сунчевог зрачења на фасадама објекта на задатој локацији у 
Београду (скице, студија ефикасности система засенчења током  различитих годишњих 
доба и периода дана – графички приказ у три пројекције, основа, пресек и изглед фасаде у 
висини једне типске етаже) 
 
 


