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ВРТИЋ	  у	  Универзитетском	  кампусу	  
	  

Тема	  рада	  на	  предмету	  Архитектонско	  пројектовање	  5	  -‐	  зграде	  за	  образовање	  је	  
пројектовање	  предшколске	  установе	  –	  ВРТИЋА	  у	  Универзитетском	  кампусу	  у	  
Улици	  војводе	  Петра	  Бојовића	  1а	  у	  Бањој	  Луци.	  На	  планираној	  локацији	  а	  на	  
основу	  пројектног	  задатка	  студенти	  пројектују	  савремени	  ВРТИЋ	  ”ШУМА”	  за	  
потребе	  универзитетских	  радника,	  студената	  и	  шире	  заједнице.	  Вртић	  je	  
предшколскa	  установa,	  сигурно,	  пријатно	  и	  стимулативно	  окружење	  за	  учење	  кроз	  
игру,	  његу	  и	  бригу	  дјеце	  узраста	  од	  3	  године	  до	  поласка	  ушколу.	  

	  
	  

ОБАВЕЗНИ	  ПРОГРАМ	  ВРТИЋА:	  
	  
Студенти	  пројектују	  предшколску	  установу	  у	  Универзитетском	  кампусу	  предвиђену	  и	  
приједлогом	  регулационог	  плана	  -‐	  Заштићено	  подручје	  за	  управљање	  ресурсима	  
”Универзитетски	  град”	  из	  2014.	  године.	  Задатак	  је	  размотрити	  позицију	  и	  габарите	  
вртића	  у	  задатој	  зони	  грађења.	  	  
	  
Вртић	  мора	  имати	  пјешачки	  приступ	  и	  аутомобилски,	  ради	  доставе	  хране,	  приступа	  
хитне	  помоћи,	  ватрогасне	  службе	  и	  сл.	  
	  
УНУТРАШЊИ	  ПРОСТОРИ:	  
	  

1. Улазна	  зона	  са	  вјетробраном	  и	  оставом	  за	  колица	  20	  м2	  
Улаз	  треба	  да	  је	  лако	  савладив	  и	  једноставан	  за	  дјецу,	  и	  да	  омогућују	  улажење	  
и	  излажење	  без	  баријера.	  Могуће	  је	  имати	  груписане	  улазе	  за	  групе	  дневних	  
соба	  како	  би	  се	  смањило	  шетање	  родитеља	  по	  вртићу.	  
	  

2. Собе	  за	  боравак	  дјеце	  са	  гардеробом	  и	  санитарним	  чвором	  
-‐ ВРТИЋ	  –	  6	  собе	  x	  25	  дјеце	  /	  минимално	  3	  м2по	  дјетету	  не	  рачунајући	  фиксни	  

намјештај	  који	  заузима	  подну	  површину/	  
Гардеробе	  за	  сваку	  собу	  по	  10	  м2	  .	  
Санитарне	  просторије	  за	  сваку	  собу	  по	  10	  м2.	  
Овој	  групи	  простора	  посветити	  максималну	  пажњу!	  и	  разматрати	  их	  у	  
односу	  на	  савремене	  педагошке	  препоруке.	  
	  

3. Простори	  за	  изолацију	  и	  релаксацију	  мин.	  20	  м2	  
У	  односу	  на	  савремене	  тенденције	  овај	  простор	  није	  физички	  одвојен	  од	  
заједничких	  простора	  и	  може	  се	  посматрати	  као	  његов	  анекс,	  ниша,	  кутак,	  
уточиште	  у	  облику	  бокса	  или	  дјелимично	  преграђен	  простор	  и	  сл.	  
	  

4. Просторије	  за	  васпитаче	  и	  управу	  
• радна	  соба	  за	  васпитаче	  са	  простором	  за	  групни	  рад	  24	  м2	  
• гардероба	  за	  васпитаче	  са	  санитаријама	  14	  м2	  
• канцеларија	  директора	  12	  м2	  	  
• канцеларија	  за	  администрацију	  25	  м2	  
• простор	  за	  архив	  12	  м2	  
• тоалети	  за	  управу	  М:	  1	  кабина,	  1	  писоар,	  1	  лавабо,	  Ж:	  2	  кабине,	  2	  

лавабоа	  
• библиотека	  са	  спремиштем	  за	  одлагање	  потрошног	  материјала,	  

играчака,	  реквизита	  30	  м2	  



	  

У	  ове	  просторе	  обично	  не	  улазе	  дјеца.	  Стога,	  групу	  простора	  која	  је	  
њима	  ”забрањена”	  просторно	  организовати	  у	  засебној	  зони	  (уколико	  
истраживањем	  не	  укажете	  на	  другачије),	  да	  не	  би	  било	  просторне	  
дискриминације	  уколико	  се	  они	  мијешају.	  
Соба	  за	  васпитаче	  је	  соба	  са	  радним	  простором	  која	  олакшава	  групну	  
комуникацију,	  али	  има	  дијелове	  за	  несметан	  индивидуалан	  рад.	  Унутар	  
администрације	  предвиђа	  се	  и	  кабинет	  за	  педагога	  и	  психолога.	  
Простор/кутак	  за	  родитеље	  (софа	  и	  сл.)	  у	  којем	  родитељи	  са	  дјецом	  
могу	  да	  се	  упознају	  са	  педагошким	  материјалом.	  
	  

5. Простор	  за	  више	  сврха	  са	  справама	  за	  физичке	  активноститзв.	  ТРГ80-‐100	  м2.	  
	  

6. Трпезарија30	  м2	  
	  

7. Кухиња	  са	  помоћним	  простором	  
Обезбиједити	  аутомобилски	  приступ	  кухињи	  за	  доставу	  хране.	  
-‐	  КУХИЊА	  ПРИРУЧНА14	  м2	  
-‐	  ГАРДЕРОБА	  за	  раднике	  укухињи	  са	  тоалетима	  8	  м2	  

	  
8. Технички	  блок	  са	  радионицама,	  оставом	  и	  простором	  за	  спремачицу	  60	  м2	  

Ови	  простори	  по	  могућности	  треба	  да	  имају	  непосреднију	  везу	  са	  
аутомобилским	  приступом.	  Обезбиједити	  просторију	  за	  одлагање	  прљавог	  
веша	  одвојено	  од	  простора	  за	  чист	  веш	  који	  се	  доставља.	  

	  
ВАЊСКИ	  ПРОСТОРИ:	  

Уређени	  вањски	  простори	  за	  дјецу	  /	  игралишта	  и	  сл./	  треба	  да	  се	  димензионишу	  
минимално	  15	  м2	  по	  дјетету.	  	  

	  
	  

Горе	  наведени	  просторни	  захтјеви	  су	  обавезан	  дио	  програма.	  Задатак	  је	  
отворен	  за	  нове	  програмске	  садржаје	  (нарочито	  у	  домену	  прелазних	  и	  
вањских	  простора)	  уколико	  приједлогом	  концепта	  и	  анализом	  задатка	  и	  
локације	  дођете	  до	  истих.	  Додатни	  програм	  вртића	  је	  предмет	  самосталног	  
истраживања,	  дискусије	  и	  рада	  са	  наставником	  и	  сарадницима.	  	  

	  
	  

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  ДОДАТНИ	  (нису	  обавезни)	  ПРОГРАМИ	  ВРТИЋА:	  
	  

• атеље,	  
• радионица	  за	  израду	  лутака,	  играчака	  и	  другог	  

дидактичког	  материјала,	  
• радионица	  за	  рад	  са	  глином,	  
• медијатека,	  
• ”клубови	  за	  дјецу”,	  
• (полу)затворена	  тераса/+	  атријуми,	  стаклене	  баште,	  

мини	  вртови	  
• праоница	  и	  просторија	  за	  одлагање	  прљавог	  веша	  

(удаљем	  тексту:	  остава	  за	  веш),	  и	  сл.	  
	  
	  
	  



	  

НАПОМЕНЕ	  И	  ПОЈАШЊЕЊЕ	  ПРОГРАМА	  ВРТИЋА:	  
	  
Вртић,	  према	  савременим	  трендовима,	  је	  заједница	  дјеце	  различитих	  узраста	  који	  се	  
заједно	  играју,	  уче,	  стварају	  и	  живе	  у	  њему	  –	  узрасти	  су	  измијешани	  од	  три	  до	  шест	  али	  
и	  подржавају	  заједништво	  дјеце	  и	  одраслих.	  Истраживања	  показују	  да	  је	  за	  учење	  и	  
развој	  у	  овој	  доби	  најзначајнији	  боравак	  у	  природи,	  па	  се	  и	  при	  градњи	  вртића	  у	  
урбанизованим	  зонама	  треба	  нарочито	  водити	  рачуна	  да	  се	  дјеци	  понуди,	  и	  склопом	  и	  
доступношћу	  архитектуре,	  боравак	  вани	  и	  у	  природи	  и	  у	  свим	  временским	  
околностима!	  Нарочито,	  јер	  је	  ресурс	  локације	  -‐	  заштићена	  природна	  зона	  и	  споменик	  
природног	  насљеђа!	  
Треба	  тежити	  остварењу	  унутрашњег	  простора	  који	  подражава	  атмосферу	  породичног	  
дома,	  те	  имати	  на	  уму	  да	  дјеца	  у	  вртићима	  проводе	  од	  8-‐10	  сати	  дневно,	  треба	  
планирати	  различите	  просторе	  који	  омогућују	  покрет,	  измјену	  активности,	  
социјализацију,	  али	  и	  осамљивање.	  
	  
Објекти	  предшколских	  установа	  граде	  се	  на	  начин	  који	  обезбјеђује	  максимално	  
освјетљење	  и	  затамњење	  просторија	  за	  боравак	  дјеце.	  При	  пројектовању	  треба	  
обратити	  пажњу	  да	  сви	  елементи	  буду	  прилагођени	  дјечијем	  узрасту	  почевши	  од	  
запремина	  и	  површина	  просторија,	  висине	  парапета,	  мокрих	  чворова,	  степенишних	  
висина,	  позиција	  рукохвата,	  па	  све	  до	  дизајна	  елемената	  намјештаја	  и	  елемената	  за	  
игру	  који	  не	  смију	  имати	  оштре	  и	  сјајне	  површине.	  Избор	  материјала,	  њихова	  текстура	  
и	  боја	  као	  и	  разноврсност	  имају	  важну	  улогу	  у	  пројектовању	  простора	  за	  дјецу.	  Објекат	  
треба	  да	  има	  одговарајуће	  гријање,	  хлађење,	  освјетљење,	  вентилацију	  и	  заштиту	  од	  
буке,	  али	  и	  опремљеност	  савременим	  информационим	  технологијама.	  

	  
Собе	  за	  боравак	  дјеце	  са	  гардеробом	  и	  санитарним	  чвором:	  

Површина	  дневне	  собе	  за	  вртић	  је	  најмање	  3	  м²по	  дјетету,	  у	  коју	  се	  не	  рачуна	  
простор	  који	  заузимају	  фиксирани	  кревети,	  ормари	  и	  др.	  Свијетла	  висина	  је	  
минимално	  2,8	  м	  у	  собама,	  а	  треба	  је	  ускладити	  у	  односу	  на	  пропорцију	  собе,	  
освјетљај	  и	  доживљај	  простора.	  
Простор	  за	  спавање	  може	  бити	  одвојен	  од	  дневног	  боравка,	  али	  може	  бити	  
тако	  организован	  да	  у	  периодима	  дана	  када	  дјеца	  не	  спавају	  може	  да	  се	  
користи	  у	  друге	  сврхе	  (заједничарење,	  повлачење	  дјеце	  да	  се	  играју,	  лешкаре,	  
причају	  приче...).	  Служи	  за	  сву	  дјецу,	  и	  не	  треба	  га	  измијештати	  за	  сваку	  групу	  
посебно.	  	  
Гардероба	  се	  пројектује	  као	  шири	  простор	  са	  приступом	  у	  радне	  собе,	  који	  
омогућава	  комуникацију	  међу	  дјецом	  и	  надгледање	  дјеце.	  У	  простору	  
гардеробе	  треба	  бити	  посебно	  означено	  мјесто	  за	  свако	  дијете.	  
Тоалети	  се	  пројектују	  непосредно	  уз	  радне	  собе	  за	  сваку	  појединачно	  или	  за	  
двије	  собе	  јединствен,	  с	  тим	  да	  се	  у	  том	  случају	  омогућава	  приступ	  у	  исте	  из	  
неутралне	  зоне.	  Тоалети	  подразумијевају	  просторе	  са	  умиваоницима	  и	  са	  
тоалетима.	  Пожељно	  је	  омогућити	  визуелни	  надзор	  васпитача	  у	  овај	  простор,	  
без	  обзира	  што	  га	  многа	  дјеце	  самостално	  користе.	  
Препоручена	  орјентација	  простора	  за	  боравак	  дјеце	  је	  југоисток,	  југ	  и	  
евентуално	  исток,	  са	  обавезном	  могућношћу	  зајсјенчења	  и	  затамњивање	  
простора.	  

	  
Простор	  за	  више	  сврха	  са	  справама	  за	  физичке	  активности:	  

Вишенамјенски	  простор	  за	  заједничке	  активности	  дјеце	  употребљава	  се	  и	  као	  
сала	  за	  физичке	  активности,	  пожељно	  је	  да	  има:	  
а)	  вишенамјенске	  справе	  за	  пењање,	  



	  

б)	  универзалне	  и	  поливалентне	  струњаче,	  
в)	  греде	  различитих	  ширина	  и	  
г)	  шведске	  љестве	  и	  другу	  спортску	  (дјеци	  прилагођену)	  опрему	  за	  полигоне	  
спретности:	  мали	  кошеви,	  чуњеви,	  вијаче,	  лопте	  разних	  величина.	  
Овај	  простор	  је	  централно	  мјесто„трг“	  окупљалиште,	  гдје	  дјеца	  могу	  да	  се	  
окупљају,	  развијају	  крупну	  моторику,	  експериментишу	  са	  великих	  
инсталацијама;	  може	  лако	  да	  се	  претвори	  у	  галеријски	  простор.	  Уколико	  се	  
планира	  атеље	  за	  све	  групе	  он	  је	  лако	  повезан	  са	  тргом.	  
	  

Трпезарија:	  
Трпезарија	  се	  посматра	  као	  мултифункционалан	  простор	  који	  се	  користи	  и	  за	  
ручавање,	  истовремено	  максимално	  2	  групе	  дјеце	  како	  би	  се	  избјегао	  ефекат	  
”касарне”.	  
У	  трпезарији	  предвидјети	  простор	  за	  прање	  руку	  (лавабои	  или	  јединствена	  
корита).	  Трпезарија	  се	  налази	  у	  вези	  са	  кухињом,	  најчешће	  преко	  пулта.	  	  

	  
Кухиња:	  

Кухиња	  се	  сматра	  утилитарним	  простором	  у	  који	  не	  залазе	  дјеце	  јер	  је	  
приручна,	  те	  је	  преко	  пулта	  везана	  са	  трпезаријом.	  Могуће	  је	  разматрати	  да	  
дјеца	  имају	  дјелимичан	  приступ	  кухињи	  као	  едукативни	  програм,	  но	  онда	  
обратити	  пажњу	  на	  дизајн	  и	  организацију	  елемената	  у	  њој.	  

	  
ВАЊСКИ	  ПРОСТОРИ:	  

Посебну	  пажњу	  обратити	  на	  карактер	  објекта	  и	  његов	  однос	  према	  природном	  
окружењу	  у	  који	  се	  смијешта.	  Препорука	  је	  да	  задржите	  максимално	  затечену	  
зелену	  структуру	  и	  да	  је	  унаприједите.	  Објекат	  који	  пројектујете	  према	  свом	  
карактеру	  у	  контексту	  Кампуса	  је	  слободно-‐стојећи	  без	  обзира	  што	  мора	  бити	  
ограђен	  оградом	  (кућа-‐ограда)	  ради	  заштите	  дјеце,	  с	  тога	  ваша	  будућа	  кућа	  
треба	  јасно	  да	  гради	  однос	  са	  свих	  страна.	  	  
Вањски	  простор	  предшколске	  установе	  је	  директно	  повезан	  са	  унутрашњим	  
како	  би	  га	  дјеца	  безбједно	  и	  независно	  од	  одраслих	  користила.	  	  
Вањска	  ограда	  треба	  бити	  висока	  најмање1,5	  м	  до1,80	  м	  да	  се	  дјеца	  не	  би	  
могла	  пењати	  на	  њу,	  те	  довољно	  уска	  да	  дјеца	  слободно	  не	  напуштају	  вртић.	  
Вањски	  простори	  који	  су	  намијењени	  за	  игру	  требају	  се	  прилагодити	  
програмским	  активностима	  и	  развојним	  могућностима	  дјеце,	  са	  одговарајућим	  
реквизитима.	  
	  

Завршни	  елаборат	  пројекта	  се	  предаје	  на	  формату	  А3/	  А2,	  у	  штампаној	  и	  дигиталној	  
форми,	  а	  садржи	  графичке,	  ликовне	  и	  текстуалне	  прилоге	  и	  раднe	  макетe	  у	  
одговарајућој	  размјери.	  Обавезно	  приложити	  радне	  скице	  и	  слике	  радних	  макета.	  
	  
Садржај	  елабората:	  
	  

1. урбанистичко	  рјешење	  Р	  1:500	  
2. идејно	  рјешење	  објекта	  :	  основе	  +	  пресјеци	  +	  изгледи	  Р	  1:200	  
3. фрагмент	  пресјека	  кроз	  фасаду	  Р	  1:50	  
4. просторни	  приказ	  изабраних	  амбијената,	  3Д	  модела	  и	  монтаже	  
5. макета/е	  радне	  
6. кратко	  образложење	  	  

	  
	  



	  

Критеријуми	  оцијењивања:	  
	  
Рад	  студента	  се	  вриједнује	  континуално	  током	  семестра	  кроз	  бодовање	  редовних	  
презентација	  фаза	  рада	  на	  пројекту	  и	  коначног	  елабората	  као	  и	  бодавање	  на	  завршној	  
презентацији	  и	  одбрани	  рада.	  Од	  3	  провјере	  знања	  морате	  имати	  2	  позитивно	  
оцијењене	  (да	  освојите	  мин.	  51%	  поена)	  како	  бисте	  имали	  право	  предаје	  завршног	  
елабората.	  	  
Од	  студента	  се	  очекује	  редовно	  похађање	  свих	  сегмената	  наставе	  и	  активно	  
учествовање	  у	  дискусијама,	  презентацијама	  и	  разради	  пројекта.	  
	  
Услови	  за	  предају	  завршног	  елабората	  су:	  редовно	  похађање	  предавања,	  вјежби	  и	  
урађени	  сви	  задаци	  према	  фазама	  терминског	  плана.	  
Основни	  критеријуми	  за	  оцијењивање	  елабората	  су	  :	  	  
	  

1. Логична	  заснованост	  и	  инвентивност	  рјешења	  
2. Континуитет	  у	  раду,	  цјеловитост	  и	  досљедност	  пројекта	  од	  истраживања,	  

концепта	  до	  крајњег	  архитектонског	  израза	  
3. Довршеност	  задатка	  и	  приказано	  знање	  као	  и	  општи	  естетски	  квалитет	  пројекта	  

и	  презентацијe	  
	  
Оцјењивање:	  
	  
Активност–	  анализа	  склопа	  10	  п 	  
Колоквијум	  1 	  – 	  концепт/склоп	  – 	  10	  п 	  
Колоквијум	  2 	   	   -‐ 	  прелиминарна	  – 	  20	  п 	  
Завршни	  испит:	  предаја 	  и 	  одбрана	  пројекта	  – 	  60	  п 	  
	  
Напомена:Студент	  који	  на	  графичком	  раду	  добије 	  оцјену	  5 	   (мање	  од	  
31п) 	  не	  може	  да	  добије 	  укупну	  позитивну	  оцјену	  и	  губи	  право	  на	  
потпис. 	  
	  
Термински	  план	  и	  активности	  током	  семестра:	  
	  

Вјежбе	   Назив	  јединице	   Опис	  јединице	  

01	  седмица	  
23.2.2015.	  

Представљање	  семестралног	  
задатка.	  Обилазак	  локације.	  	  	  

Упознавање	  са	  просторним	  
карактеристикама	  локације.	  	  
ЗАДАТАК	  1-‐	  анализа	  СКЛОПА	  одабраног	  
примјера.	  	  

02	  седмица	  
	  

Анализа	  релевантних	  примјера	  
Анализа	  контекста	  и	  локације.	  

ЗАДАТАК	  1-‐	  анализа	  СКЛОПА	  одабраног	  
примјера.	  Просторни	  дијаграми	  
релевантних	  примјера.	  МАКЕТА.	  

03	  седмица	  
	  

Анализа	  релевантних	  примјера	  
Анализа	  контекста	  и	  локације.	  

ЗАДАТАК	  1-‐	  анализа	  СКЛОПА	  одабраног	  
примјера.	  Просторни	  дијаграми	  
релевантних	  примјера.	  
МАКЕТА.	  

04	  седмица	  

ДИСКУСИЈА	  НА	  ПРЕДАВАЊУ	  -‐	  АКТИВНОСТ	  10	  поена	  
Ниво:	  макета	  склопа	  одабраног	  примјера	  Р	  1:200	  и	  1	  колаж	  –	  карактер	  
амбијента	  простора	  –	  ”мој	  кутак”/”моје	  мјесто”	  

Анализа	  контекста	  и	  локације.	  	   МАКЕТА	  КОНТЕКСТА	  и	  ЛОКАЦИЈЕ.	  



	  

05	  седмица	   Поставка	  концепта,	  разговор	   Програмско-‐просторни	  дијаграми.	  Рад	  
на	  концептуалноj	  макети.	  

06	  седмица	   КОЛОКВИЈУМ	  1-‐	  представљање	  концепта	  склопа	  	  10	  поена	  
Ниво:	  макете	  склопа	  Р	  1:200	  	  и	  1	  колажа	  у	  контексту	  

07	  седмица	   Концепт	  идејног	  пројекта	   Идејно	  рјешење	  -‐	  корекције,	  разрада	  

08	  седмица	   Концепт	  идејног	  пројекта	   Идејно	  рјешење	  -‐	  корекције,	  разрада	  

09	  седмица	   Концепт	  идејног	  пројекта	   Идејно	  рјешење	  -‐	  корекције,	  разрада	  

10	  седмица	   Концепт	  идејног	  пројекта	   Идејно	  рјешење	  -‐	  корекције,	  разрада	  

11	  седмица	  
КОЛОКВИЈУМ	  2	  –	  прелиминарна	  предаја	  20	  поена	  
Ниво:	  Идејно	  рјешење	  Р	  1:200	  цртежи	  +	  макета	  +	  фрагмент	  пресјека	  кроз	  
фасаду	  Р	  1:50	  

12	  седмица	   Финализација	  рада	   Корекције	  и	  финализација	  

13	  седмица	   Финализација	  рада	   Корекције	  и	  финализација	  

14	  седмица	   Финализација	  рада	   Корекције	  и	  финализација	  

15	  седмица	   Финализација	  рада	   Корекције	  и	  финализација	  

16	  седмица	  
8.	  6.	  2015.	  

Предаја	  и	  презентација	  графичког	  елабората	  60	  поена	  
Ниво:	  разрађено	  ИДЕЈНО	  РЈЕШЕЊЕ	  Р	  1:200	  са	  МАКЕТОМ	  и	  колажима	  
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