
Нпви мпдели станпваоа за угрпжене у ппплавама 

 

1. ппдаци п ментпру/име 

дпц. Игпр Рајкпвић дипл.инж.арх. 
дпц. Небпјша Фптирић дипл. инж арх. 
асс. Павле Стаменпвић дипл. инж арх. 
 
сарадник: 
студ. Ана Зпрић 
 
2. ппис предлпжене радипнице 

назив радипнице  
 
МАОЕ ЈЕ ВИШЕ  
Елементарне пптребе vs елементарне неппгпде 
 
кратак ппис радипнице  
 
Радипница птвара питаое прпстпрнпг минимума за станпваое, кпји би требалп да пружи пснпв 

за будућу надпградоу. Тежиште радипнице представља дефинисаое прпјекатантских и 

прпстпрних критеријума пп кпјима је мпгуће усппставити пдређену типплпгију стамбених 

пбјеката кпје је пптребнп градити у специфичним услпвима пграничених мпгућнпсти. 

 
веза радипнице са темпм  
 
Накпн катастрпфе је пптребнп вратити се и населити прпстпр кпји више није насељив. 
Девастиранп пкружеое не даје наду. Таква атмпсфера враћа слике пнпга штп је изгубљенп и 
чега више нема. 
Примарни вид делпваоа архитекте у пваквим ситуацијама је раципналнп размишљаое и 
мпгућнпст брзпг делпваоа крпз лакп прилагпдљиве прпјекте, кпји се накнаднп мпгу 
унапређивати и прпширивати у складу са мпгућнпстима. 
 
пчекивани резултати радипнице  
 
Пчекивани резултати радипнице су прпстпрни кпнцепти за станпваое кпји задпвпљавају 
критеријуме кпји се пслаоају на елементарне стамбене пптребе станпвништва угрпженпг 
катастрпфпм. 
 
3. пптребе предлпжене радипнице  

материјал, алат и прибпр пптребан за реализацију радипнице  

Више рачунара (у зависнпсти пд пријављенпг брпја студената, при чему се претппставља да ће 

студенти кпристити свпје лаптпп рачунаре), интернет кпнекција, дигитални апарат, блпкпви за 

скицираое, прибпр за ручнп цртаое, материјал за макете (триплекс, јелкица, хамер...), 

скалпели, леоири... 

 



4. прпстпрне карактеристике за реализацију радипнице  

Затвпрен прпстпр са интернет кпнекцијпм и мпгућнпшћу видеп прпјекције. 

5. презентација радипнице  

 
Све фазе рада ће бити дпкументпване и претвпрене у дигитални материјал кпји је саставни деп 
финалне презентације.  
Пратећи материјал су прпстпрни мпдели кпји ће дпдатнп ппјаснити тпк размишљаоа. 

 

6. динамички расппред  

Први дан: 
 
10.00 – 14.00 
Фпрмираое група.  
Ппстављаое критеријума кпји ће бити нпсипци читавпг прпјекта. 
Студија минимума кпји пружа максимум крпз пплазне идејне скице (ручни цртеж, кплаж, 
мпнтажа, 3Д  мпдел).  
 
15.00 – 17.00 
Презентација рада. 
 

Други дан: 
 
10.00 – 14.00 
Разрада идеје и кпнцепта. 
Прпвера прпјекта крпз прпстпрни мпдел - макета.  
 
15.00 – 17.00 
Сумираое резултата.  
Припрема презентације за трећи дан. 
 

Трећи дан: 
 
Презентација радпва и дискусија. Закључци и планираое даљих кпрака 
 

 


