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МОДУЛ М8. – Изборни предмет 3,  3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8. – Изборни предмет 3 – Усмерење АРХИТЕКТОНСКЕ ТЕХНОЛОГИЈЕ 
 
Година студија:  
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
По договору 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
22. јануар 2009. у 10 сати  
 
 
Назив предмета: 
САВРЕМЕНЕ МЕТОДЕ ЕНЕРГЕТСКИ ЕФИКАСНОГ И „ЗЕЛЕНОГ“ ПРОЈЕКТОВАЊА: 
Енергетска реконструкција објеката на примеру стамбеног блока на Новом Београду 
 

Наставник: 

Проф. Др Милан Глишић, дипл.инж.арх. 

Сарадници у настави:   
Асс. мр Дејан Васовић, дипл.инж.арх., Асист. мр Наташа Ћуковић Игњатовић, В.стр.сар. Душан Игњатовић   
Доц. Др Дејан Миленић, Рударско-геолошки факултет, Ранко Божовић, дипл.инж.маш., енергетски 
консултант Светске банке, Душан Тодоровић, дипл.инж.грађ. 
 

Број кабинета: 247 

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

Телефон:                                                                                                       e-mail: dejanvasovic@passivearchitecture.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просек оцена из предмета Студио М4, Пројект М5. Поред просечних оцена кандидат мора да покаже високу мотивисаност и 
заинтересованост за рад у овој области. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Упознавање студената са савременим методама, софтверским алатима, техникама и уређајима за енергетску реконструкцију 
објеката. Оспособљавање студената да самостални избор најприкладнијих метода и алата за енергетску ефикасно и „зелено“ 
пројектовање, као и енергетску реконструкцију постојећих објеката.  
 
Садржај наставе: 
Упознавање са савременим методама и алатима „зеленог“ – мултикомфорног интегрисаног пројектовања. Анализа могућности и 
израда идејног архитектонског решења енергетске реконструкције изабраног стамбеног објекта на Новом Београду. 
 
Метод извођења наставе:  
Настава се одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања екс-катедра, интерактивни облици 
наставе, анализа изведених примера, индивидуални и/или групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, семинарски 
радови. 
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нед. Наслови тематских јединица                                           

01 22. септембар Реконструкција и енергетска реконструкција: Увод у енергетску ефикасност 

02 29. септембар Анализа стамбеног фонда на Новом Београду са становишта енергетске ефикасности 

03 06. октобар Анализа енергетских карактеристика појединих блокова на Новом Београду 

04 13. октобар Енергетска ефикасност и „Зелено пројектовање“ 

05 20. октобар Савремени софтверски алати за енергетску оптимизацију зграда 

06 27. октобар Симулације комфора и потрошње енергије 

07 03. новембар Примери енергетске реконструкције: Зграда Светске банке у Паризу 

08 10. новембар Примена термовизије за детекцију и сертификацију карактеристика омотача изграђених објеката 

09 17. новембар Стандард „Пасивне  - Мултикомфорне куће“ 

10 24. новембар Примена метода енергетске реконструкције на стамбене објеката – концепт 

11 01. децембар Примена метода енергетске реконструкције на стамбене објеката – детаљи  

12 08. децембар Коришћење геосонди за  грејање/хлађење објеката: примери изведених система 

13 15. децембар Енергетски хидропотенцијал Београда 

14 21. децембар Коришћење подземних вода за грејање/хлађење објеката: примери изведених система 

 

Обавезна литература: 
Увод у енергетски ефикасну градњу, ГДС, 2005, електронска верзија доступна на интернет адреси www.passivearchitecture.com. 
Пасивна кућа, ГДС, 2006, електронска верзија доступна на интернет адреси www.passivearchitecture.com. 
www.passiv.de 
www.igpassivhaus.at 
 
Препоручена литература: 
Clemens Richarz, Christina Schulz, Friedemann Zeitler: Energy-Efficiency Upgrades, Birkhauser, 2007.  
M. Santamoirus ed., Energy Performance of Residential Buildings, James&James/Earthscan, 2005. 
 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Одбрана пројекта који је сваки студент самостално пројектовао. Пројект – идејно решење енергетске реконструкције стамбеног 
објекта унутар новобеоградског блока – представља се у виду постера на 3 листа димензија (ш/в) 70/100 цм. Усмена одбрана 
пројекта састоји се од .ppt презентације пројекта и писаног елабората у трајању до 10 минута. Писани елаборат је обима до 20 
страна, формата А4, текста и слика. 
 
Критеријуми оцењивања: 
Редовно похађање наставе. Благовремена предаја пројекта и елабората. Квалитет пројекта и елабората (адекватност, 
свеобухватност, аналитичност, изводљивост и ефикасност предложеног решења енергетске реконструкције, детаљност, 
аналитичност, прецизност, тачност и економичност решења представљеног у писаном елаборату). 
 
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 100 поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 30 пројекат 50 
колоквијуми  усмена одбрана пројекта 10 
семинари  писани елаборат 10 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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