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МОДУЛ М8.3 – Изборни предмет, 3 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2010/11 
 
Изборни предмет 1 је део секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама.  
 

План рада 
 

Назив предмета:  

Зелена архитектура – LEED GA  
 
Година студија:  

3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2010/2011 
 
Број кредита: 

3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
четвртак 12-14 сала 254 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану 
 

Термини одржавања колоквијума: 
У току семестра према програму 
 

 

Наставник: 

Проф др Милица Јовановић Поповић, диа 

Сарадник у настави:   

Проф др Ана Радивојевић, диа 
Доц Душан Игњатовић, диа 
Мр Наташа Ћуковић Игњатовић, диа 
сарадници у настави 

Број кабинета: 243 

Време за консултације са студенатима: уторак 16-18 

Телефон:   011 3218743                                                                             Е-маил: ignjatovic.dusan@arh.bg.ac.rs 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Познавање енглеског језика на конверзацијском нивоу (целокупан материјал предмета је на енглеском језику) 
Просечна оцена у току студирања. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
  
Упознанвање студената са принципима „зелене“ архитектуре и методологијом „LEED” сертификације објеката. 

Садржај наставе: 

Концепт зелене зграде  
Одрживост локације 
Коришћење вода 
Енергија и атмосфера 
Материјали 
Комфор 
LEED методологија и систем сертификације 
Пројекат 

Метод извођења наставе: 

Предавање еx-катедра 
Анализе примера 
Кратки пројекат 
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нед Теме                                            

01 Уводно предавање – еколошки контекст 

02 тржишни трендови 
трошкови и добици 
интегративни дизајн 
системи сертификације у свету 

03 LEED системи сертификације 
LEED систем вредновања 
минимални програмски захтеви за LEED 
процес регистрације и сертификације 

04 оржвост локације 
третман вода 

05 енергија 

06 моделирање и анализа енергетских перформаси и дневног осветљаја 
примери одрживих система градње и употребе обновљиве енергије 

07 материјали 

08 унутрашњи комфор 
иновације у дизајну 
локални приоритети 

09 LEED – EBOM, управљање зградама током експлоатације 

10 LEED – HOMES, једнопородични и вишепородични објекти мањег обима 

11 Пројекат 

12 Припрема за испит LEED GA – Green Associate 

13 Завршни пројекат 

14 Завршни пројекат 

 

Обавезна литература: 

Green building and LEED Core Concepts Guide  (библиотека АФ)  

 

Препоручена литература: 
 

 Јовановић М., Пуцар М., Пајевић М.,  Биоклиматско планирање и пројектовање – урбанистички параметри, 
(библиотека АФ) 

 Пуцар М., Биоклиматска архитектура, (библиотека АФ) 

 Wines, J., Green Architecture, Koln: Taschen. (библиотека АФ) 

 Herzog, Thomas (Ed.). Solar Energy in Architecture and Urban Planning. Munich and New York: Prestel, (библиотека АФ) 

 Schittich, Christian (Ed.)., Solar Architecture: Strategies · Visions · Concepts. München: Institut für internationale Architektur-  
Dokumentation GmbH & Co. KG and Basel: Birkhäuser, (библиотека АФ) 

 Gauzin-Müller, Dominique., Sustainable Architecture and Urbanism: Concepts Technologies Examples. Basel: Birkhäuser 

 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Предаја финалног пројекта 
Урађени домаћи радови 
 

Критеријуми оцењивања: 
Активан рад у току семстра  
Домаћи радови 
Финални пројекат 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току семестра 20 пројекат 40 

домаћи радови 30 усмена одбрана пројекта 10 
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текст за www презентацију: 

Циљ предмета је да се студенти упознају са принципима пројектовања и сертификације „зелене“ архитектуре. Предмет је 
базиран на LEED методологији односно нивоу „LEED GA – Green Associate preparation course“, и полазници ће моћи да се 
пријаве за полагање испита који им обезбеђује „LEED GA“ лиценцу.  
LEED® (Leadership in Energy and Environmental Design) Green Building Rating System™ је један од најпознатијих и 
најраспрострањенијих система сертификације „зелених“ објеката на свету са употребом у више од 100 земаља.  
 

Наслов - тема: 

Зелена архитектура – LEED GA 

слика за www презентацију: 

Зелена архитектура – LEED 
настава почиње 14.10 у 12h сала 254 

 

 

 

 


