
 

МОДУЛ М8.2 – Изборни предмет,  3 ЕСПБ 
2. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
План рада 

Назив предмета:  
Анатомија болница – увод у пројектовање са израдом пројектног задатка 
Година студија:  
2. семестар мастер академских студија, 2011/12 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду за 2011/12 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за 2011/12 
Термини одржавања колоквијума: 
 
 
 

Наставник: 

Арх. Миро Урошевић, професор по позиву 

Сарадници у настави:   

Арх. Марко Матејић 

Број кабинета: 251 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

Телефон: 011/ 321 87 51             Е-маил: archimedgmbhurosevic@t-online.de; marko_matejic@yahoo.com 

www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
У рангирању студената предност имају студенти (укупно њих 6) који су у претходном семестру похађали Изборни  предмет М8.1 
– Елементи и методе регионалног планирања у здравству. Сви остали студенти рангирају се према просеку.  
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Изборни предмет М8.2 -Анатомија болница – увод у пројектовање са израдом пројектног задатка  припада групи 
предмета на Мастер студијама који се баве темом Планирања и пројектовања здравствених објеката, чији циљ је систематско 
школовање студената архитектуре за решавање проблема приликом пројектовања  комплексних архитектонских објеката као што 
су болнице. 
 
Циљ наставе у оквиру Изборног предмета М8.2 је теоријско разумевање методологије пројектовања здравствених установа и 
израде програмских задатака. Настава у оквиру овог предмета компатибилна  је са предавањима из претходног семестра у 
оквиру Изборног предмета М8.1- Елементи и методе регионалног планирања у здравству , али су предавања осмишљена као 
засебна целина која не захтева  од студената да су похађали предавања у претходном семестру. Ипак, студентима који нису 
похађали Изборни предмет М8.1- Елементи и методе регионалног планирања у здравству препоручује се похађање Семинара 
М5.2 – Елементи и методе регионалног планирања у здравству.  
 
Предавања из прошлог и овог семестра, требало би да студентима омогуће да формирају потребну теоријску основу за израду 
архитектонско-урбанистичких пројеката здравствених установа на предметима Пројекат 2 и Мастер пројекат, у 
трећем и четвртом семестру мастер студија. (За студенте који буду имали жељу да се у трећем и четвртом  
семестру одлуче за тему пројектовања здравствених објеката, један од услова биће и похађање изборних 
предмета са темом здравствених објеката). 
 
 
Садржај наставе: 
Садржај наставе подељен је у две групе. Прва група предавања студенте  уводи у методологију пројектовања здравствених 
објеката. Друга група предавања студенте упознаје са методологијом израде пројектног задатка за поједине функционалне 
јединице које су обрађене у првој групи предавања. 
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Метод извођења наставе:  
Настава се спроводи кроз теоријска предавања и дискусије са студентима. Предавања су осмишљена тако да студентима пруже 
знање неопходно за израду графичког и писаног елабората који би требало да представља квантитативну и квалитативну 
анализу постојећег стања задате здравствене установе са аспекта функционалне организације и грађевинског фонда, као и 
израду пројектног задатка појединих функционалних јединица обухваћених предавањима – стационар, операциони блок, 
интензивна нега  итд.  
 
 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Уводно предавање Увод у тему планирања и пројектовања здравствених објеката. Уз консултовање са 

наставником на предмету, студенти бирају здравствену установу која ће бити предмет рада у 

завршном елаборату. 

02 Историјски преглед 

типологије болничких 

зграда 

Кратак приказ развоја болничких зграда и њихова типологија..  

03 Структура и 

функционална 

организација болница 

Анализа конкурсних радова болничких зграда у Немачкој – различити приступи 

архитектонском обликовању у решавању пројектног задатка. 

04 Клинички центри у Србији  Анализа Мастер планова четири Клиничка центра у Србији - Београд, Нови Сад, Крагујевац, 

Ниш. (Уколико до предавања наставник на предмету не буде у могућности да обезбеди 

Мастер планове Клиничких центара, тема предавања ће бити Анализа изведеног пројекта 

реконструкције и доградње болнице у Карловим Варима). 

05 Стационар   Типологија стационара, функционални захтеви и принципи организације. 

06 Интензивна нега  

 

Интензивна нега у систему болнице – функционални захтеви и различити модели 
организовања интензивне неге.  

07 Операциони блок  и 

породилиште 

Различити системи организације операционог блока. Функционални захтеви и организација 

породилишта. 

08 1. Колоквијум: Презентација прикупљених података о функционалној организацији и постојећем 

грађевинском фонду изабране здравствене установе. Разговор о даљим корацима у 

прикупљању и анализи прикупљених података. 

09 Дијагностика и терапија Клиничке лекарске службе (амбуланте), ендоскопија, функционална дијагностика, ургентна 

служба – начин функционисања и организације. 

10 Дијагностика и терапија Рендген, нуклеарна медицина, зрачна терапија - начин функционисања и организације. 

11 Централна стерилизација 

и дезинфекција кревета 

Централна  стерилизација као битан елемент у функционисању болнице. Значај хигијене за 

правилно функционисање болнице.  

12 Анализа постојећег стања 

и израда пројектног 

задатка 

Анализа  постојећег стања - финкционална организација и грађевински фонд. Увод у 

методологију израде архитектонског пројектоног задатка за поједине функционалне јединице 

(стационара, операционог блока итд) – одређивање  броја  потребних просторија и потребних 

површина за ефикасно и економично функционисање болнице, на основу статистичких 

параметара. 

13 2. Колоквијум: Презентација прикупљених и анализираних података изабране здравствене установе. 

14 Резиме Разговор са студентима о постигнутим резулататима током семестра и о даљим обавезама у 

вези са завршним елаборатом. 

* Напомена У оквиру предавања са темом пројектовања појединих функционалних јединица (стационар, 

операциони блок, интензивна нега итд), посебна пажња биће посвећена свакој просторији 

понаособ – њеном садржају, димензијама као и њеној позицији у оквиру припадајуће 



 

функционалне  јединице.   Студентима ће током предавања, на одговарајућим местима, бити 

скренута пажња на 1) статичке растере који се користе у пројектовању болница 2) улогу и 

значај противпожарних и хигијенских прописа приликом пројектовања здравствених установа  

 

Обавезна литература: 

Препоручена литература: 
1. CH. Nickl-Weller, Hospital Architekture for the Future 
2. Cor Wagenaar, The Architecture of Hospitals 
3. Wischer & Riethmüller, Zukunft Neues Krankenhaus 
4. Meuser & Schirmer, Neue Krankenhausbauten in Deitschland (Band 1&2) 
5. Mladen Vodička, „Prilog istraživanju razvojnih procesa, tipoloških karakteristika i utjecaja  na arhitektonsko koncipiranje i 

oblikovanje suvremenih zgrada hospitalne zaštite,“ (doktorska disertacija, Arhitektonski fakultet sveučilišta u Zagrebu, 1985). 
6. Isadore Rosenfield, Hospital Architecture and Beyond (New York: Van Nostrand Reinhold Company, 1969). 
7. Nikolaus Pevsner, A history of building types (London: Thames and Hudson, 1976). 

 
* (1-5) Литература је део приватне библиотеке професора Урошевића и према жељи студената литература  ће им бити уступана 

на коришћење (6-7) Доступно у библиотеци. 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Завршни рад је у форми графичког и писаног елабората. Потребно је да елаборат садржи 1)  све потребне информације о 

извршеној евиденцији и анализи постојећег стања задатог здравственог објекта – функционална организација и грађевински 

фонд  (прилози ће бити прецизирани у договору са студентом у зависности од конкретне ситуације на терену) 2) пројектни 

задатак (студенти ће имати да ураде поједине елементе пројектног задатка, који својим обимом не оптерећују студенте више од 

времена предвиђеног за овај предмет) 
Критеријуми оцењивања: 
Рад студената ће бити вреднован  на основу учествовања у настави (присуство на предавањима и учествовање у дискусијама) и 
квалитета завршног елабората. Критеријуми за вредновање завршног графичког и писаног елабората биће: квалитетна примена 
знања, на конкретном задатку, стечена током предавања на предмету. 
 
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  графички и писани елаборат 70 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


