
Нпви мпдели станпваоа за угрпжене у ппплавама 

 

Апликаципни фпрмулар за менупре  

 

1. ппдаци п ментпру/име 

Науаша Ћукпвић Игоаупвић 

сарадници: Бпјана Суанкпвић, Никпла Мацуу / сууденуи дпкупрских суудија 

 

2. ппис предлпжене радипнице 

 назив радипнице  

// Рука руци 

крауак ппис радипнице  

// Истраживање опција за самоградњу и могућности коришћења материјала са уништених 

објеката 

веза радипнице са уемпм  

// санација последица, истраживање модела који се могу једноставно реализовати уз ангажман 

локланог становништва 

пчекивани резулуауи радипнице  

// Предлози – скице, кроки пројекти; модалитети организовања малих производних погона за 

израду типских елемената у оквиру локалне заједнице. 

 

3. пптребе предлпжене радипнице  

мауеријали ппуребни за реализацију радипнице  

// материјал за радне макете, хамер, прибор за скицирање,  

алау и прибпр ппуребан за реализацију радипнице  

// фотоапарат, лаптоп рачунари, прибор за цртање и израду макета 

 

4. прпстпрне карактеристике за реализацију радипнице  

какав прпсупр радипница преуппсуавља за оену реализацију? (пувпрен, заувпрен...)  



// Првпг дана ппжељан је пдлазак на уерен - неппсредни кпнуаку личнп искусувп учесника 

радипнице. Осуауак радипнице мпже се реализпвауи у некпј пд сала АФ. 

да ли ппсупји нека друга специфичнпсу за прпсупр у пквиру кпјег би се реализпвала 

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

// Прпсупр са мпгућнпшћу видеп прпјекције и инуернеу кпнекцијпм. 

5. презентација радипнице  

пбјасниуи на кпји начин планирауе презенуацију резулуауа радипнице: 

1. Крауак резиме рада и ппсуигнууих резулуауа (некпликп слајдпва уз кпменуаре) – Науаша 
Ћукпвић Игоаупвић и сарадници 

2. Презенуација предлпга радних уимпва (ппсуер/кплаж/макеуа...) – сууденуи-учесници 
радипнице 

Укупнп урајаое презенуације 10-15 минууа. 
Кпмплеуан мауеријал мпже биуи излпжен или предау у елекурпнскпм пблику. 
 

 

6. динамички расппред  

пппуниуи ппља у пднпсу на планирану динамику пдвијаоа радипница: 

Први дан:  
Обилазак некпг пд угрпжених ппдручја у блитини Бепграда. Разгпвпр са лпкалним 
суанпвнишувпм, дискусија. 
Фпрмираое радних уимпва, фпрмулисаое кпнцепуа, анализа примера. 
 

Други дан:  
Размена идеја, дискусија, рад на предлпзима. 
Израда скица, макеуа, кплажа... 
 

Трећи дан:  
Припрема мауеријала за презенуацију 
Завршна презенуација. 
 

 


