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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. 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : доц др. Марија Маруна, кабинет 305  
 
Сарадници у настави : сар. Данијела Милојкић, асс. Иван Симић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 16 
 
Назив радионице: Градакција 
 
Задатак: Радионица Градакција је део истоименог пројекта невладине организације УГАО. 
Организација УГАО је оформила мрежу стејкхолдера из приватног и јавног сектора у градској 
општини Младеновац и обезбедила средства за унапређење 16 јавних простора према избору 
становника. Студенти мастер студија на Архитектонском факултету бирају просторе за које раде 
пројекте преуређења, са акцентом на урбаном дизајну. У току рада на пројекту, студенти се 
консултују са приватним и јавним сектором, истражују друштвени и просторни контекст будућег 
пројекта и прилагођавају своје решење реалним потребама корисника простора и расположивим 
средствима за имплементацију. 
 
Циљеви и метод рада: Студенти се кроз рад у реалним условима упознају са својом улогом 
стручњака у обликовању градског простора и интегралним приступом урбанистичком планирању и 
пројектовању, који им омогућава да се суоче са изазовом просторних, социјалних, еколошких, 
техничких и других питања значајних за урбани дизајн, и планирање и пројектовање уопште.  
Током свог рада на пројекту, студенти усавршавају вештине преговарања и развијају толеранцију 
према различитим ставовима и идејама, плурализму интереса и потреба, ограниченим средствима 
за имплементацију пројекта и другим условима и проблемима карактеристичним за рад у пракси. 
Настава се одвија кроз истраживачки рад студената, дискусије и практични рад на пројектима. 
 
Резултати радионице: 16 пројеката обнове јавних простора у градској општини Младеновац, 
прилагођених потребама становништва и могућностима имплементације. 
 
 


