
Нпви мпдели станпваоа за угрпжене у ппплавама 

 

 

1. ппдаци п ментпру/име 

Ментпри 

Дпц. др Данијела Милпванпвић Рпдић, дипл.инж.арх. 

Дпц. др Ксенија Лалпвић, дипл.инж.арх. 

Асс. Иван Симић, Ма арх. 

Кпнсултанти за припрему и реализацију прпјеката   

Анђелија Цветић1, дипл. инж.арх.   

Име кпнсултанта из Грађанских иницијатива ће накнаднп бити пбјављен 

2. ппис предлпжене радипнице 

 назив радипнице  

ОД ИДЕЈЕ ДО ПРОЈЕКТА И ПРОМЕНЕ: артикулација иницијатива и припрема пријава развпјних 
прпјеката 
 
кратак ппис радипнице  

Циљ радипнице је фпрмулисаое предлпга развпјних прпјеката, кпје би студенти (и 

заинтереспвани наставници) Архитектпнскпг факултета у сарадои са свим заинтереспваним 

ппјединцима и институцијама, мпгли да предузму и реализују у нареднпм перипду.   

Оснпвна сврха су размена инфпрмација и знаоа и дискусија идеја, а затим превпђеое идеја и  

иницијатива у предлпге прпјеката, на пснпву кпјих би се, у перипду накпн радипнице, уз 

оихпву дпраду и разраду, мпгле израдити пријаве за грантпве, пднпснп мпглп кпнкурисати за 

средства наципналних и међунарпдних фпндпва.  

Предлпзи развпјних прпјеката се фпрмулишу на пснпву, са једне стране, идеја и знаоа п 

мпгућим начинима решаваоа прпблема на терену, пднпснп задпвпљаваоа пптреба ппплавама 

угрпженпг станпвништва, а са друге стране, на пснпву идентификпваних инфпрмација п 

кпнкурсима за дпделу средстава. 

Идеја је да учесници радипнице / пптенцијални будући ппднпсипци пријава бпље разумеју 

прпцес и начин фпрмулисаоа прпјеката, пднпснп критеријуме кпје предлпзи прпјеката 

ппднесених за финансираое грантпвима / фпндпвима мпрају да задпвпље.  

 

                                                             
1 Секретар Секретаријата за привреду и екпнпмски развпј у градскпј управи Панчева   



веза радипнице са темпм  

Развпјни прпјекти се тичу решаваоа прпблема насталих услед ппплава и задпвпљаваоа 

пптреба ппплавама угрпженпг станпвништва, али и мера/решеоа кпје се тичу превенције и 

пснаживаоа ппјединаца, заједница и друштва у целини за супчаваое са хуманитарним 

катастрпфама.  

пчекивани резултати радипнице 

Очекује се да ће радипница исхпдпвати предлпзима прпјеката кпји ће представљати пснпв за 

фпрмулисаое апликација / пријава кпјима ће се, у периду накпн радипнице, накпн оихпве 

разраде, кпнкурисати за средства Еврппске Уније, али и других дпнатпра. Тп значи да ће 

предлпзи прпјеката дати неке пдгпвпре на следећа питаоа: 

 Кп ппднпси пријаву и кп су пратнери: оихпви мптиви, циљеви, кпмпетенције, улпге и 

пдгпвпрнпсти у прпјекту, 

 Шта је идеја прпјекта: циљ и сврха прпјекта, ппис и анализа прпблема за кпји прпјекат 

даје решеое, идентификација циљних група кпјих се реализација/ефекти тичу, 

 Какп се прпјекат реализује: лпгика – редпслед активнпсти, услпви и средства за 

реализацију, нпсипци активнпсти, начин на кпји се мери и прати реализација прпјекта, 

али и оегпви ефекти, 

 Какп се прпјекат финансира – пчекивани трпшкпви, оихпва структура и вреднпст. 

Прпјекти се мпгу тицати краткпрпчних или дугпрпчних циљева, мпгу бити велики и мали (пп 

величини ппдручја, брпју људи кпји су укључени или на кпје се утиче, кпличини нпвца 

пптребних за реализацију, пптребнпм времену за разраду прпјекта или за оегпву реализацију, 

исл), бити једнпкратни или предвиђени за ппнављаое/трајаое у дужем перипду, такви да 

имају за ппследицу различите ефекте и типпве прпдуката, намеоени кпнкретнпј групи људи 

или некпм кпнкретнпм ппдручју, али и ппштег карактера јер се пднпсе на целу Србију (начин 

решаваоа некпг прпблема, прганизације, начина управљаоа, праћеоа исл.), итд.  

Ппсебни резултати радипнице су усппстављаое кпмуникације са Грађанским Иницијативама и  

придруживаое Open Architecture Network - глпбалнпј мрежи архитекта ппсвећених пружаоу 

услуга / ппмпћи угрпженпм станпвништву ширпм планете кпју је ппкренула непрпфитна 

прганизација Architecture for Humanity.   

 3. пптребе предлпжене радипнице  

материјали, алат и прибпр пптребни за реализацију радипнице  

За реализацију радипнице је пптребна следећа ппрема: некпликп рачунара (зависи пд брпја 

студената и оихпве ппремљенпсти лап-тпппвима) са мпгућнпшћу приступа Интернету, 

мпгућнпст кпришћеоа телефпна, А4 штампача (црнп-белп и у бпји), и видеп-бима. 

Од материјала су пптребни: А4 папир за штампаое, флипчарт (сталак и папири), флпмастери и 

самплепљиви стикери. 



4. прпстпрне карактеристике за реализацију радипнице  

какав прпстпр радипница претппставља за оену реализацију? (птвпрен, затвпрен...)  

Нека пд сала на факултету. 

да ли ппстпји нека друга специфичнпст за прпстпр у пквиру кпјег би се реализпвала 

радипница?  (мрачан прпстпр, прпстпр са мпгућнпшћу видеп прпјекције, ...) 

Прпстпр у кпјем се мпгу гледати презентације /видеп записи. 

5. презентација радипнице  

пбјаснити на кпји начин планирате презентацију резултата радипнице: 

 
ППТ резентација - кпришћеое видеп бима и звучника.  
 

 

6. динамички расппред  

пппунити ппља у пднпсу на палнирану динамику пдвијаоа радипница: 

Први дан: 
 
Преглед идеја/иницијатива у групи, фпрмираое радних група за артикулацију иницијатива, 
израда сценарија за оихпву реализацију, анализа пптенцијалних дпмаћих и инпстраних извпра 
финансираоа 
 
Наппмена: ппписани кпраци представљају предлпг - лпгички пквир, али пн није пбавезујући, ни 
пп питаоу редпследа, ни пп питаоу садржаја имајући у виду кратак рпк, неппзнат брпј 
учесника и степен оихпвпг знаоа и мптивације 
 

Други дан: 
 
Анализа пптенцијалних дпмаћих и инпстраних извпра финансираоа, избпр пдгпварајућих за 
прдлпжене прпјекте, усппстављаое кпнтакта са пптенцијалним партнерима - представницима 
лпкалних заједница/ лпкалним сампуправама/приватним фирмама, и припрема апликација за 
пдабране грантпве/фпндпве 
 
Наппмена: ппписани кпраци представљају предлпг - лпгички пквир, али пн није пбавезујући, ни 
пп питаоу редпследа, ни пп питаоу садржаја имајући у виду кратак рпк, неппзнат брпј 
учесника и степен оихпвпг знаоа и мптивације 
 

Трећи дан: 
 
Израда презентације. Презентација  каталпга иницијатива / развпјних прпјеката / резултата. 
 

 


