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У циљу успостављања сарадње са Архитектонским факултетом 
Универзитета у Београду, град Краљево је угостио 14 студената програма Мастер 
академских студија архитектуре, усмерење Урбанизам, у оквиру предмета „Студио 
М03 У – Креирање и обликовање склопова и амбијената у природном окружењу“. 
Програм на предмету у овој школској години обухвата шире подручје локалитета 
Маглич, тако да су студенти и њихови професори у план боравка у нашем граду 
уврстили и обилазак средњовековног града Маглича. 

Студенте, њихове професоре, асистенте и демонстраторе са катедре је 
примила заменица градоначелника града Краљева Марица Мијајловић. 
Студентима се обратио и начелник Рашког управног округа Небојша Симовић, као 
и представници Јавног предузећа за уређивање грађевинског земљишта, 
Регионалног одбора матичне секције урбаниста, Одељења за послове одбране и 
ванредне ситуације и инжењерско-геолошке и сеизмичке послове и Одељења за 
управљање имовином и информационе технологије Градске управе града 
Краљева, Завода за заштиту споменика културе Краљево.  

И студенти су имали прилику да представе свој рад у оквиру овог предмета. 
Према речима заменице градоначелника Марице Мијајловић, град Краљево 

се, оваквим видом сарадње са факултетом, сходно својим циљевима и ономе што 
је градоначелник изнео у свом експозеу, а заједно са својим тимом, отворио према 
младима.  

„Гледаћемо да првенствено успоставимо комуникацију са водећим 
универзитетима, школама, да отворимо град Краљево према младим, креативним 
људима, који ће дати, између осталог, и своје идеје“, поручила је заменица. 

Предмет који студенти похађају се односи на креирање склопова и 
амбијената у природном окружењу, и као такав је изабран посебан простор – 
Маглич, у непосредној близини нашег града. 

„У оквиру састанка, начелник Рашког управног округа је своју идеју 
„Краљевграда“ представио студентима, испровоциравши их на размишљање и 
бројне коментаре. То нам је и био циљ, да видимо шта ће то млади људи 
понудити и предложити у својим радовима, шта је то што они виде као развојни 
потенцијал око Маглича, па и самог Маглича, потпуно неоптерећени и економским 
ефектом и профитом и осталим показатељима“, изјавила је заменица 
градоначелника.  

Она је истакла да је нашем граду велика част да угости водећи факултет у 
земљи са својим студентима, са својим кадром, да им понуди логистичку помоћ. 
Најавила је и, као производ њихових размишљања и идеја, изложбу, са којом ће 
грађани Краљева бити упознати када буде припремљена.  

Намера је да сви помогнемо граду, свако у свом домену и потенцијалу, да 
се развија. 

Домаћинима је,  „на изузетној организацији, пруженој логистици, укљученим 
многим актерима, који су сви максимално релевантни“, захвалила Бисерка 
Митровић, ванредни професор на Архитектонском факултету.  



„Јако је добро што се испровоцирала дискусија, јер то је оно што врло 
подстиче креативно размишљање и рад студената. Програм на Архитектонском 
факултету, у већем делу сегмената, тежи да се повеже са животним проблемима 
и приликама и њему припада тежак задатак. То је био један од мотива што сам 
изабрала ово подручје као предметни наставник. Студенти нису до сада имали 
овако сложен задатак ван градског подручја, оволиког великог захвата. То је оно 
што га чини посебно сложеним, различити културно-историјски слојеви, природна 
својства, морфологија терена“, објаснила је професорка, уз напомену да је ово 
само почетак приче.  

Студенти су одређену припрему обавили на Архитектонском факултету и 
прошли неке фазе рада, али, како кажу, тек следи озбиљан рад. 

„Тема наших студија је локација Маглич - као историјски локалитет и као 
конверзација и очување неких његових вредности и покушај нас студената да ту 
локацију приближимо локалном становништву и да привучемо туристе који би 
могли ту да дођу да се тај простор активира. Мени се јако допала цела прича 
колеге који је представљао „Краљевград“. Из нашег угла, могуће је да се спроведе 
у некој одређеној мери у зависности од тога шта је законом заштићено, не 
конкретно на локалцији Маглич, али у околини се може нешто слично предвидети.  

Примарни циљ би био да се традиција јача и да се активирају локално 
становништво и привреда, да се економски развија та локација, презентују 
локални занати, локални производи“, сматра студенткиња мастер студија Тамара 
Радић, истакавши захвалност својих колега што су у нашем граду имали прилику 
да се сусретну са великим бројем стручњака.  

Други дан боравка у нашем граду студенти су, у пратњи стручњака, провели 
обилазећи терен и средњовековни град Маглич.   


