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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.'' 
 
Из Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеногбилтена89/12Архитектонског факултета: Статут од12.03.2012. 
 
ПРИЈАВА* (попуњава наставник) 
 
 
 
Наставник (име и презиме, број кабинета) : Милица Јовановић Поповић , каб. 243 
 
 
Сарадници у настави : Милош Недић 
 
 
Број студената: 14 
 
 
Назив радионице: РЕ: интерпретација 
 
 
Задатак: Трансформација партерног уређења приобалног појаса реке Саве у зони Шпанске 
куће. Применом савремених еколошких концепата и принципа пројектовања у духу одрживе 
архитектуре, очекује се сагледавање и преиспитивање потенцијала локације и давање 
предлога за ремоделацију елемената партерног уређења отворених простора на савском 
платоу уз објекат Шпанске куће у Сава Мали. 
 
 
Циљеви и метод рада:  
Циљ радионице је развијање способности критичког сагледавања и процењивања 
карактеристика постојећег урбаног градског ткива, као и активног пројектантског реаговања 
у контексту у складу са задатим општим местима. Кроз квалитативну урбанистичко 
архитектонску анализу задатог контекста, очекује се формирање варијантних 
пројектантских решења у задатим оквирима. 
 
 
Резултати радионице:  
Очекивани резултат радионице је синтезни приказ предлога трансформације  дела обалског 
платоа реке Саве уз Шпанску кућу у Сава Мали (скице, студије, фотоприказ, идејно решење) 


