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2. семестар мастер академских студија 2010/11 
 
План рада 
 
Назив семинара:  
Спортски објекти - стање и перспективе 
Година студија:  
2. семестар мастер академских студија  2010/11 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2010/11 
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 на досадашњем току студирања.  
 

 
Циљеви и приступ настави: 
Циљ наставе је да се студенти упознају са специфичном проблематиком пројектовања спортских објеката. Изградња спортских 
објеката зависи од утицаја мноштва посебних интереса, како оних из налогодавног окружења, тако и оних који проистичу из 
различитих приступа делатности спортског објекта. Једно су ускостручни интереси спортских радника (тренера, запослених) и 
инжињера који преферирају квалитету активности, технолошкој ефективности садржаја спортског објекта а занемарују 
маркетиншки и финансијски аспект, односно економску ефикасност спортског објекта.  
 
Након изградње спортски објект доспева у делокруг менаџмента који организује програмирање и кадровско екипирање, 
производи доходак, своди расходе на најмању могућу меру и ствара системе менаџмента унутар ограничења које поставља 
архитектонски пројект објекта. 

Генерални менаџмент спортског објекта мора да интегрише различите интересе и да уравнотежи приходе спортског објекта са 
трошковима, дугорочни са краткорочним развојем. Дизајнирање(обликовање) асортимана програма и услуга спортског објекта 
полази од потреба корисника свих потенцијалних категорија, ослања се на податке о тржишту и на економску анализу, као и на 
више варијанти дизајна које пролазе тестове и симулационе провере. 

Садржај наставе: 
Садржај наставе је постављн на принципу анализе оптималног решења на релацији функција – конструкција – материјализација 
– технологија извођења. У оквиру наставе излагаће се основна правила и принципи пројектовања и управљања спортским 
објектима. 
Управљање спортским објектима обухвата низ активности које се односе на функционисање унутрашње структуре сваке 
организације оријентисане тржишним циљем: управљање људским ресурсом, производним процесом и матријалима, 
маркетингом као и финансирањем и ризиком. Језгро спортске организације чини систем управљања операцијама (производњом 
спортских програма и услуга). Тај је процес повезан са окружењем спортске организације током материјала (спортске опреме, 
реквизита, енергије и слично) у input-у и финализованих програма(услуга) и информација у output-у. 

 



 

Локација спортског објекта зависи од низа околности: близина тржишта, расположивост персонала, транспортни услови, животни 
услови у локалној заједници... Распоред садржаја и опреме у спортском објекту прилагођен је кретању корисника(публике), од 
уласка, свлачионица, спортских терена, сала, базена и слично, до изласка корисника (публике). 
Метод извођења наставе:  
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, анализа случајева,  
интерактивни облици наставе, активно учествовање у дискусијама и презентацији концепта семинарског рада, рад на изради  
семинарског рада и графичких прилога (индивидуални или групно-два до три члана). 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица         Опис  тематских јединица                                           

01  • Пројектантски параметри и параметри при планирању објеката спорта и 
физичког васпитања 

02  • Урбанистичка проблематика  
• Спортски објекти и особе са специјалним потребама 

03  • Практични проблеми пројектовања и изградње спортских објеката и 
објеката физичког васпитања  

04  • Искуства страних земаља 
05  • Стање спортских објеката код нас 
06  • Изградња, реконструкција, санација, адаптација, доградња спортских 

објеката 
07 1. Колоквијум: • Опремање спортских објеката 

• Справе, реквизити и помоћна средства 
08  • Коришћење спортских објеката 

• Менаџмент спортских објеката 
09  • Одржавање спортских објеката 
10  • Инсталације у спортским објектима  

• Сигурност спортских објеката 
11  • Информационе технологије и коришћење спортских објеката 
12  • Остала проблематика: (геодетска истраживања, вентилација,опрема за 

осветљење, електрика, опрема за мерење резултата, одводњавање, медији...) 
13 2. Колоквијум: • Перспективе развоја и реализације спортских објеката 

14  • Национални инвестициони план за област спорта 
• Спортски објекти и образовање 

 

Обавезна литература:  
1. Спортски објекти, Слободан Илић, Едиција Арчиграм, Београд,1998. год.  
 
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.  
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):
Семинарски рад на А4 формату  око 10 страна. 

Критеријуми оцењивања: 
Обавезно присуство предавањима и активно учешће у настави у погледу дискусија и приказа семинарских радова. Студент 
стиче максимално 30 поена у настави и 70 поена на испиту, тј. семинарском раду.  Семинарски рад се ради индивидуално. 



 

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 / 
колоквијуми / усмена одбрана пројекта / 
семинари / писмени елаборат 70 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ 

 


