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нема посебних услова

Упознавање са карактеристичним проблемима из домена физике зграде који на различите 
начине третирају питање енергије у зградама и директно су повезани са аспектом угодности 
боравка, односно, топлотног и ваздушног комфора. Овладавање основним елементима и 
принципима прорачуна енергетских перформанси зграда. 
По завршетку курса, студент треба да боље разуме значај који адекватан (пројектантски) 
однос према питању енергије у зградама има за њено укупно понашање, као и да овлада 
основним знањима неопходним за прорачун и проверу релевантних карактеристика зграде, 
односно њеног омотача, као полазних елемената у поступку прорачуна укупних енергетских 
перформанси зграда.

Предавања ex-catedra, приказ и анализа примера са дискусијом и активним учешћем студената, 
интерактиван рад ,  консултације.

Szokolay, Steven: Introduction to Architectural Science, Architectural Press, 2004. 
Vilems, Volfgang, Kai Šild i Simone Dinter: Građevinska fizika 1 i 2, Građevinska knjiga, 2008. 
Hauslanden, Gerhard et al.: Climate Design, Birkhauser, 2005. 
Harris, Cindy and Pat Borer: The Whole House Book, 2nd ed., Centre for Alternative Technology, 2005. 
Danijels, Klaus: Tehnologija ekološkog građenja, Jasen, Beograd, 2009. 
Изводи са предавања и одабрани текстови из стручне периодике. 
DIRECTIVE 2010/31/EU OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 19 May 2010 on the 
energy performance of buildings (recast) 
Правилник о енергетској ефикасности зграда (Сл.гласник РС 61/2011) 
Правилник о условима, садржини и начину издавања сертификата о енергетским својствима зграда
(Сл.гласник РС бр. 69/2012, Београд,)

350

доц. др  Александар Рајчић, проф. др Ана Радивојевић

Предавања у оквиру предмета треба да пруже студентима одговоре на следећа актуелна 
питања из домена грађевинске физике која се тичу проблема енергије и грађевина. 
Проблеми који се разматрају су: савременa стремљења  у области енергије у зградама - 
очување енергије, енергетска ефикасност, уграђена енергија; еволуција односа према 
топлотној заштити зграда; концепт енергетских перформанси зграда и одговарајућа 
европска и домаћа регулатива; топлотни комфор; топлотна енергија у зградама – проток 
топлотне енергије кроз конструкцију – типови конструкција и карактеристике материјала; 
квалитет ваздуха у просторијама; акумулативност топлоте; енергија Сунца и зграде – 
проблеми соларних добитака и топлотне стабилности зграда у летњем периоду; топлотни 
губици и фактор облика зграде; укупне енергетске потребе зграде - концепт прорачуна;
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тудент ће имати разумевање о
природи про есионализма и о авезама и од оворностима ар итеката према клијентима корисницима о јеката
иво ачима ра евински радова про есионалним сарадницима и ширем друштву
улози ар итекте у пројектантском тиму и ра евинској индустрији препознавајући ва ност текући метода и
трендова у о ликовању ра ене средине
мо ућем утицају пројеката за из радњу на постојеће и удуће заједнице
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П
тудент ће имати разумевање о
потре и да се критички испитају примери који су ункционално ор анизационо и те нолошки релевантни за
постав ени пројектни задатак
потре и да се процене и припреме пројектни задаци различити размера и типоло ија да се де инишу за теви
клијента и корисника и њи ова прила од ивост локацији и контексту
доприносима ар итеката и про есионални сарадника у ормулисању пројектно задатка и истра ивачки метода
потре ни за припрему задатка
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тудент ће имати разумевање о
истра ивању критичкој процени и из ору алтернативно конструктивно ра евинско решења као и решења
материјализације у складу са ар итектонским пројектом
страте ијама за из радњу о јеката и спосо ности да се инте рише знање о конструктивним принципима и
ра евинским те никама
изичким осо инама и карактеристикама ра евински материјала компонената и системима као и утицајима ови

одлука на ивотну средину

8

П

тудент ће имати знање о
принципима пројектовања оптимални визуелни термални и акустични ам ијената
системима за постизање ком ора околине према принципима одр иво развоја
страте ијама за пројектовање ин раструктурални мре а о јеката водовод и канализација електроинсталције и
дру о и спосо ности да се оне инте ришу у ар итектонски пројекат

9

П П П П
тудент ће имати разумевање о
потре ама и те њама корисника о јеката
утицајима о јеката на ивотну средину и премисама одр иво пројектовања
начину на који ће се о јекти уклопити у своје локалне контексте
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тудент ће имати знање о
теоријама ур анистичко пројектовања и планирању заједница
утицајима пројектовања и развоја радова у прошлом и садашњем времену на савремено из ра ену средину
актуелној планској политици и законодавству којима се контролише из радња ук учујући и социјалне економске и
аспекте заштите ивотне средине и њи ов значај за планирање развоја
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тудент ће имати знање о
томе како теорија пракса и те ноло ије ликовни уметности утичу на ар итектонски пројекат
креативној примени визуелни уметности и њи овом значају и утицају на ар итектуру
креативној примени слични радова у процесу пројектовања у студију у смислу њи ове концептуализације и
репрезентације
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тудент ће имати спосо ност да
припреми и представи пројекте о јеката различите размере сло ености и типоло ије у разноврсним контекстима
користећи низ медија те ника а од оварајући на дати задатак
разуме конструктивни и структурални склоп страте ије заштите ивотне средине и ре улативне правне за теве
који се односе на пројектовање и из радњу комплетно ар итектонско пројекта
развије концептуални и критички приступ према ар итектонским пројектима који инте рише естетске аспекте
о јекта и те ничке за теве из радње и потре а корисника

тудент ће имати знање о
културној друштвеној и интелектуалној историји теорији и те ноло ијама које су од значаја за пројектовање
о јеката
утицају историје и теорије на просторне друштвене и те нолошке аспекте ар итектуре
примени од оварајући теоријски концепата током пројектовања у студију показујући промиш ени и критички
приступ
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тудент ће имати знање о
основним правним про есионалним и законским од оворностима ар итекте о ор анизацији правилима и
процедурама које се користе у пре оварању и одо равању ар итектонски пројеката ук учујући зем ишне законе
контролу и правила из радње и прописе о здрав у и ез едности
Про есионалним ме у односима појединаца и ор анизација које учествују у на ав ању и изради ар итектонски
пројеката и како су они де инисини у у оворним и ор анизационим структурама
сновним теоријама управ ања и принципима пословања који се односе на во ење ар итектонско пројекта и

праксе препознавајући текуће и надолазеће трендове у ра евинској индустрији
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тудент ће имати вештине да
критички испита инансијске акторе у зависности од мо уће типоло ије о јекта конструктивно система и из ора
специ икација и њи ов утицај на ар итектонски пројекат
разуме ме анизме контролисања трошкова током израде пројекта
изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и ити у складу са правном ре улативом од оварајућим
стандардима пер орманси материјала и за тевима у вези са здрав ем и ез едношћу корисника
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семинарски рад

Увод:  енергија у зградама - савремена стремљења и проблеми: очување енергије, енергетска 
ефикасност, уграђена енергија. (проф. др Ана Радивојевић)

Еволуција односа према топлотној заштити зграда. Концепт енергетских перформанси зграда. 
(проф. др Ана Радивојевић)

Топлотни комфор – физиолошка основа, параметри средине и услови угодности.  
(проф. др Ана Радивојевић)

Топлотна енергија у зградама – проток топлотне енергије кроз конструкцију – типови конструкција и 
карактеристике материјала. (проф. др Ана Радивојевић)

Kвалитет ваздуха у просторијама - ваздушни комфор (проф. др Ана Радивојевић)

Дифузија водене паре (проф. др Ана Радивојевић)

Акумулативност топлоте од стране конструкције (проф. др Ана Радивојевић)

Посета фабрици и/или градилишту (доц. др Александар Рајчић)

Укупне енергетске потребе зграде - концепт прорачуна (доц. др Александар Рајчић)

Топлотни губици и фактор облика зграде (доц. др Александар Рајчић)

Енергија Сунца и зграде – проблеми соларних добитака и топлотне стабилности зграда у летњем 
периоду. (доц. др Александар Рајчић)

Анализа примера (доц. др Александар Рајчић)

Анализа примера (доц. др Александар Рајчић)

Колоквијум

Завршне консултације и објашњење семинарског рада (доц. др Александар Рајчић)
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