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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.'' 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и 
дипломских академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 89/12 Архитектонског факултета: Статут 
од 12. 03. 2012. 
 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : Ана Радивојевић, каб. 350а 
 
Сарадници у настави : Милош Недић 
 
Број студената (маx 16, мин 8): 13 
 
Назив радионице:   
Зелено склониште – алтернативни материјали у архитектури 
 
 
Задатак:  
Применом савремених еколошких концепата и принципа пројектовања у духу одрживе архитектуре, очекује се 
израда идејног решења истраживачког пункта – склоништа у природи, планираног од алтернативних 
грађевинских материјала доступних на локацији. 
У првом делу задатка, кроз аналитичко сагледавање и инвентарисање потенцијалних ресурса на изабраним 
локацијама на простору Србије студенти врше одабир  конкретних алтернативних материјала (природни 
материјали и пољопривредни отпад – земља, слама и сл., или неуобичајени материјали које третирамо као 
отпад – флаше, конзерве, гуме, палете,...) који представљају полазну основу приликом пројектовања. 
Резултат истраживања документовати групно у форми карти, описа и пригодних илустрација. 
Други део задатка везан је за израду идејног решења истраживачког пункта-склоништа оквирне површине 5-
10 м2 на предложеној локацији. Решењем приказати основе, пресек и изгледе пункта у размери 1:50, као и 
карактеристичне детаље за дати начин грађења у размери 1:10 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је развијање способности критичког сагледавања и процењивања карактеристика 
расположивих природних и створених ресурса, као и активног пројектантског реаговања у контексту 
савремених еколошких концепата и принципа пројектовања у духу одрживе архитектуре.  
Кроз квалитативну архитектонску и техничко-технолошку анализу задатог контекста, очекује се формирање 
варијантних пројектантских решења у задатим оквирима. 
 
Резултати радионице:  
Очекивани резултат радионице је синтезни приказ могућности и ограничења примене алтернативних 
грађевинских материјала архитектури (скице, студије, идејно решење). 


