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Садржај пројектног задатка 
Тема: СПОРТСКО - ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
 
Пројекат 1 усмерења Архитектонске технологије омогућава студентима стицање следећих способности: 
- разумевањње потенцијала савремених технологија 
- проучавање конструктивних и инжењерских проблема у процесу пројектовања архитектонских објеката 
- стицање одговарајућих знања у области архитектонске физике и технологија изградње у циљу 
обезбеђивања услова коришћења објеката и просторног комфора 
Пројекти се развијају у два основна правца од којих је један орјентисан ка изучавању и примени 
савремених технолошких и конструктивних решења у пројектовању и грађењу (примене нумеричких 
метода, оптимизација, моделовање), док је други оријентисан ка процесу реализације архитектонских 
објеката у техничком и организационом смислу(организација и реализација грађења). Резултат рада 
представља архитектонски пројекат у оквиру кога је јасно наглашен аспект применљивости у реализацији 
објекта. Могуће је као резултат предвидети и елаборат организације грађења архитектонског објекта уз 
примену одговарајуће регулативе која се односи на ову делатност. 

Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно: понедељком и четвртком од 16 до 22 сата према 
распореду наставе. Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у 
кабинету. За студио је предвиђено 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће).15. 
недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. Модул М7- пројектантска 
радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију. 16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене 
су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата). Предаја и одбрана пројекта је 20. радне 
недеље. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником. Пројектни задатак у студију задаје наставник. Више 
студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак.  
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје испуњену пријаву пројектног задатка до 14. Јануара 2011 године. Презентација 
студија је у петак 11. Фебруара 2011 године. Пријављивање студената је истог дана. Студенти бирају и 
рангирају све понуђене студије. Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. Ранг листа студената у 
сваком студију утврђује се на основу утврђених и објављених критеријума. Листе са распоредом  студената 
по студијима и салама достављају се на сајту факултета и огласној табли у понедељак 14. Фебруара до 15:00 
сати. 
 
*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 72/06 Архитектонског факултета: Статут 
од 09. 10. 2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



МОДУЛ М5.1 – Студио Усмерења Архитектонске технологије 18 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија, 2010/11 
 
План рада 
 
Назив пројектног задатка: 
 
СПОРТСКО - ПОСЛОВНИ ЦЕНТАР 
 
Година студија:  
2. семестар мастер академских студија 2010/11 
Број кредита: 
18 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Понедељак и четвртак (14 недеља)  
Семинари:  14:15 – 16:00   
Вежбе:         16:15 – 22:00 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2010/11 
Термини одржавања колоквијума: 
Термини одржавања колоквијума биће накнадно објављен 
 
Наставник: 
проф. др Михајло Самарџић 

Сарадници у настави:   
дипл. инж. арх. Јефто Терзовић, асистент 
дипл. инж. арх. Слободан Гавриловић, студент Докторских академских студија 

               дипл. инж. арх. Павле Јовановић  

Број кабинета: 349 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):                            понедељак 19:00 - 21:00

Телефон:   063 140 500                                                                                 Е-маил:          default@eunet.rs

www адреса:                                                                                                         

 

Критеријуми за пријем студената: 
Просек са основних студија х 10 + СП1 поени + СП2 поени + СП3 поени + СП4 поени + М4 поени  
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 

Студенти раде на сложеном пројектантском проблему, који има за циљ унапређење пројектантских 
вештина неопходних да се одговори захтевима инвеститора, корисника и законским регулативама. Задатак 
обухвата истраживање просторних, локацијских, конструктивних и економских параметара пројектовања спортско- 
пословног објеката. Посебан део задатка односи се на истраживање примене савремених материјала, 
конструктивних решења и утицаја архитектонског детаља на обликовне и функционалне карактеристике објекта. 
  

Задатак се реализује на локацији - на Новом Београду и обухвата израду идејног, са елементима главног 
пројекта, спортског објекта са пратећим пословним и комерцијалним садржајима. 

Студенти се кроз рад на задатку упознају са савременим приступима у пројектовању, материјализацији и 
реализацији јавних објеката. 

Посебан део наставе посвећен је специфичним проблемима у реализацији објеката као што су 
конструкције, материјализација, фундирање, обезбеђење темељних јама, против пожарна заштита, инсталације, 
као и прикључење објеката на инфраструктуру и сл. 

 



Пројектни задатак: 
Израда идејног архитектонско-урбанистичког пројекта Спортско-пословног центрана на Новом 

Београду. Наведени архитектонско-урбанистички пројекат има своју јасно препознатљиву истраживачку и 
апликативну компоненту, где се јасно препознају елементи тематских области на које се пројекат ослања. 

Приликом израде пројекта студенти ће истраживати проблематику пројектовања спортских дворана. 
Предвиђена је изградња спортске дворане са померљивим реквизитима и опремом која ће моћи да се 
прилагођава захтевима различитих спортова (тенису, одбојци, кошарци, рукомету...) и различитим категоријама 
корисника у складу са потребама првенствено особа са инвалидитетом. Спортско пословни компелкс ће имати 
гледалиште од 2000 до 6000 места са пратећим функцијама, као и компатибилне административне садржаје. 
Поред атрактивних спортских садржаја, комплекс треба да садржи и комерцијалне садржаје пројектоване за 
захтевне кориснике. Пројекат има за циљ да се архитектонским решењем обезбеди економичност, али и 
одговарајући баланс по питању ексклузивности и истовремене примерености самој локацији. 

Метод извођења наставе:  
Настава се реализује кроз консултације на вежбањима у студију, раду код куће и раду на терену - 

обиласку градилишта. 
У студију се повремено одржавају предавања, дискусије и анализе примера из праксе. У наставу су 

укључени експерти из различитих области са циљем да се тема рада сагледа са аспеката различитих струка и 
специфичних проблема. 

Поред рада у студију настава обухвата праћење три семинара из области пројектовања и 
материјализације. Студенти пројекат раде самостално. 

Реализација постављеног задатка подразумева редослед и поступност по нивоима пројектантских 
послова од анализе проблема и формирања програма, преко креирања решења, развоја, вредновања и 
разраде решења до његове презентације са образложењем и усмене одбране. Методологија пројектовања 
подразумева процес доношења одлука у корацима где се уочавају проблеми, постављају циљеви, спроводи 
анализа, синтеза и закључак о исходу пројекта, односно, цео задатак има три сегмента: 

- Почетни: аналитичко - програмски у трајању од четири недеље 
- Средишњи: синтезно - пројектантски у трајању од седам недеља 
- Завршни: критички - повратно аналитички у трајању од три недеље 
 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Уводна презентација програма, обилазак 
локације 

Анализе локације, примарни критеријуми, утицајни 
фактори 

02 Архитектонске анализе адекватних примера 
спортских и пословних објеката 

Архитектонске анализе спортских и пословних објеката, 
дискусија 

03 Анализе, пројектни програм Индивидуални пројектни програм - дефинисање основних 
циљева, дискусија 

04 Прелиминарни концепт - студија програмско 
просторних аспеката 

Рад на концепту урбанистичке поставке, елементи 
регулације, диспозиција садржаја 

05 Програмско-просторни концепт; рад на 
концепту 

Архитектонско-урбанистички концепт; рад на концепту 

06 Архитектонско-урбанистички концепт; рад на 
концепту 

Разрада усвојеног архитектонско-урбанистичког концепта 

07 1. Колоквијум: Архитектонско-урбанистички 
концепт; презентација кроз тражене 
графичке прилоге и модел или макету 

Студија и разрада пројекта по свим нивоима на основу 
усвојеног архитектонско-урбанистичког концепта 

08 Разрада идејног решења до нивоа идејног 
пројекта са јасно дефинисаним програмским, 
технолошким и техничким карактеристикама 
елемената решења 

Разрада идејног решења кроз нивое и планове у задатој 
размери, конструктивни склоп објекта. 

09 Разрада идејног решења кроз нивое и 
планове у задатој размери, конструктивни 
склоп објекта. 

Разрада идејног решења кроз нивое и планове у задатој 
размери, конструктивни склоп објекта. 

10 Разрада идејног пројекта кроз нивое и 
планове у задатој размери, конструктивни 
склоп објекта. 

Разрада идејног пројекта кроз нивое и планове у задатој 
размери, конструктивни склоп објекта. 



11 Разрада идејног пројекта кроз нивое и 
планове у задатој размери, конструктивни 
склоп објекта. 

Разрада идејног пројекта кроз нивое и планове у задатој 
размери, конструктивни склоп објекта. 

12 Анализа пројекта, провера, корекције Анализа пројекта, провера, корекције 

13 Израда текстуалног образложења, анализе, 
дебата 

Финално усаглашавање решења, на основу закључака 
анализе, по свим нивоима 

14 2. Колоквијум: Уобличавање идејног 
пројекта - визуелна комуникација, графичка 
и моделска презентација 

Рад на презентацији пројекта 

 

Обавезна литература:  
1. Спортски објекти, Слободан Илић, Едиција Арчиграм, Београд,1998. год.  
2. Административне зграде, Момчило Павловић, Архитектонски факултет, Београд 
 
Препоручена литература:
1. Handbook of sports and recreational building design, vol.1 OUTDOOR SPORTS, second edition, G. John / K. Campbell 
Arhitectural press, 1993. (r.2003.)  
2. Handbook of sports and recreational building design, vol.1 INDOOR SPORTS, second edition, G. John / K. Campbell 
Arhitectural press, 1995. (r.2002.)  
3. SPORTING SPACES, a pictoral review of sporting facilites, The images publishing group Pty Ltd Melbourne, Australia, 
1999.  
4. OFFICE BUILDINGS, McGraw-Hill Book Company, 1961.  
5. OFFICE SPACES, Volume 1, The Images Publishing Group, 2003. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):
Пројектни елаборат са цртежима у одговарајућој размери, детаљима, компјутерски модели или макета. 

Критеријуми оцењивања:
1. Активно учешће у истраживању просторних, обликовних и функционалних могућности, ентузијазам, креативност 
2. Постигнути квалитет архитектонско - урбанистичког решења са аспекта функције, обликовања, 
материјализације, тачности приказивања елемената склопа, конструкције, детаља, усклађености са 
прописима и сл. 
3. Комплетност елабората, јасна и прецизна презентација пројекта и стеченог знања. 

Оцењивање: 
 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре 
полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 
70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 30 
колоквијуми 10+10 усмена одбрана пројекта 20 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ 

 


