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Весна Цагић Милошевић, в. проф.

Препоруке за одрживи развој грађења тичу се редуковања негативних утицаја на животну 
средину и потрошње ресурса услед изградње, употребе и разградње изграђених 
капацитета, уз истовремен пораст квалитета живота и здравља и сигурности у изграђеном 
окружењу. Циљ наставе у оквиру семинара је упознавање студената са концептом 
пројектовања конструкција и конструктивних материјала у оквиру интегрисаног приступа 
пројектовању и вредновању зграда, у функцији остварења еколошког квалитета који је у 
складу са препорукама за одрживи развој грађења. 

ИНТЕГРИСАНО ПРОЈЕКТОВАЊЕ КОНСТРУКЦИЈА

др Александра Ненадовић, доцент
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aleksandra@arh.bg.ac.rs

Предавања ex catedra, индивидуалне консултације и самостални рад студената.

• DeKay, Mark. Integral Sustainable Design: Transformative Perspectives. London: Earthscan, 
2011. 
• Bachman, Leonard. Integrated Buildings: The Systems Basis of Architecture. Hoboken: John 
Wiley and Sons, 2003. 
• Ненадовић, А. Интегрисано пројектовање конструктивних система заснованих на примени 
фероцемента.  Докторска дисертација. Београд: Универзитет у Београду, 2014. 
• Environmental Design: An introduction for architects and Engineers, edited by Randall Thomas 
and Max Fordham & Partners. London: FN Spon, 1996. 
• Berge, Bjorn. The Ecology of Building Materials. Oxford: Elsevier, 2000. 
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Настава се састоји из два часа предавања недељно у оквиру којих се студенти упознају са 
принципима интегрисаног пројектовања зграда и принципима пројектовања конструкција и 
конструктивних материјала заснованом на циљаним интегрисаним перформансама зграде 
током њеног животног циклуса, у функцији остварења еколошког квалитета. Студенти се 
упознају са процесом пројектовања конструкција у коме се концепти вреднују кроз 
агрегацију чињеничних и вредносних судова, у складу са интегрисаним критеријумима, 
односно квантитативним и квалитативним индикаторима еколошког квалитета зграда. 
 
Активност студената у току наставе везана је за анализу примера, презентације и активно 
учешће у дискусијама. 
 
У току наставе студенти полажу два колоквијума. 
 
Студенти полажу завршни испит кроз израду и презентацију семинарског рада.



РАзуМЕВАњЕ АРхитЕктонСкЕ ПРофЕСијЕ и улогЕ АРхитЕктЕ у дРуштВу, ПоСЕБно у ПРиПРЕМи 
ПРојЕкАтА који узиМАју у оБзиР СоЦијАлнЕ фАктоРЕ.
Студент ће имати разумевање о:
1. природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према клијентима, корисницима објеката, 

ивођачима грађевинских радова, професионалним сарадницима и ширем друштву;
2. улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине;
3. могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице.
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РАзуМЕВАњЕ МЕтодА иСтРАжиВАњА и ПРиПРЕМЕ ПРојЕктних зАдАтАкА зА АРхитЕктонСки 
ПРојЕкАт.
Студент ће имати разумевање о:
1. потреби да се критички испитају примери који су  функционално, организационо и технолошки релевантни за 

постављени пројектни задатак;
2. потреби да се процене и припреме пројектни задаци различитих размера и типологија, да се дефинишу захтеви 

клијента и корисника и њихова прилагодљивост локацији и контексту;
3. доприносима архитеката и професионалних сарадника у формулисању пројектног задатка и истраживачких метода 

потребних за припрему задатка.
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РАзуМЕВАњЕ конСтРуктиВних СиСтЕМА, гРАђЕВинСкЕ и конСтРуктоРкСЕ ПРоБлЕМАтикЕ 
РЕлЕВАнтнЕ зА АРхитЕктонСко ПРојЕктоВАњЕ. 
Студент ће имати разумевање о:
1. истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења, као и решења 

материјализације у складу са архитектонским пројектом;
2. стратегијама за изградњу објеката и способности да се интегрише знање о конструктивним принципима и 

грађевинским техникама;
3. физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима ових 

одлука на животну средину.
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АдЕкВАтно знАњЕ о физичкиМ ПРоБлЕМиМА, тЕхнологијАМА и функЦији оБјЕктА у Циљу 
оБЕзБЕђЕњА унутРАшњЕг коМфоРА и зАштићЕноСти. 
Студент ће имати знање о:
1. принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичних амбијената;
2. системима за постизање комфора околине према  принципима одрживог развоја;
3. стратегијама за пројектовање инфраструктуралних мрежа објеката (водовод и канализација, електроинсталције и 

друго) и способности да се оне интегришу у архитектонски пројекат.
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РАзуМЕВАњЕ одноСА изМЕђу чоВЕкА и оБјЕкАтА и изМЕђу оБјЕкАтА и њихоВог окРужЕњА, и 
ПотРЕБЕ дА СЕ оБјЕкАт и ПРоСтоРи изМЕђу одноСЕ ПРЕМА људСкиМ ПотРЕБАМА и МЕРи. 
Студент ће имати разумевање о:
1. потребама и тежњама корисника објеката;
2. утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања;
3. начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте.
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АдЕкВАтно знАњЕ о уРБАниСтичкоМ ПРојЕктоВАњу, ПлАниРАњу и ВЕштинАМА укључЕниМ у 
ПлАнСки ПРоЦЕС.
Студент ће имати знање о:
1. теоријама урбанистичког пројектовања и планирању заједница;
2. утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено изграђену средину;
3. актуелној планској политици и законодавству којима се контролише изградња, укључујући и социјалне, економске и 

аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја.
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знАњЕ о ликоВниМ уМЕтноСтиМА кАо утиЦАјниМ зА кВАлитЕт АРхитЕктонСког ПРојЕктА. 
Студент ће имати знање о:
1. томе како теорија, пракса и технологије ликовних уметности утичу на архитектонски пројекат;
2. креативној примени визуелних уметности и њиховом значају и утицају на архитектуру;
3. креативној примени сличних радова у процесу пројектовања у студију, у смислу њихове концептуализације и 

репрезентације.
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СПоСоБноСт изРАдЕ АРхитЕктонСких ПРојЕкАтА који зАдоВољАВАју ЕСтЕтСкЕ и тЕхничкЕ 
зАхтЕВЕ.
Студент ће имати способност да:
1. припреми и представи пројекте објеката различите размере, сложености и типологије у разноврсним контекстима, 

користећи низ медија (техника), а одговарајући на дати задатак;
2. разуме конструктивни и структурални склоп, стратегије заштите животне средине и регулативне (правне) захтеве 

који се односе на пројектовање и изградњу комплетног архитектонског пројекта;
3. развије концептуални и критички приступ према архитектонским пројектима који интегрише естетске аспекте 

објекта и техничке захтеве изградње и потреба корисника.

АдЕкВАтно знАњЕ иСтоРијЕ и тЕоРијЕ АРхитЕктуРЕ и СРодних уМЕтноСти, тЕхнологијА и 
дРуштВЕних нАукА. 
Студент ће имати знање о:
1. културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за пројектовање 

објеката;
2. утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолошке аспекте архитектуре;
3. примени одговарајућих теоријских концепата током пројектовања у студију, показујући промишљени и критички 

приступ.
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унети све облике 
оцењивања обухваћене 
предиспитним обавезама 
и завршним испитом. 
у структури укупне оцене 
на предмету предиспитне 
обавезе се вреднују са 
најмање 30, а највише 70 
поена. укупан број поена 
је 100.

предиспитне обавезе завршни испит

АдЕкВАтно знАњЕ о ПРоизВодњи, оРгАнизАЦији, РЕгулАтиВи и ПРоЦЕдуРАМА којиМА СЕ 
ПРојЕкАт СПРоВоди у изгРАђЕни оБјЕкАт или ПлАн интЕгРишЕ у ЦЕлокуПни ПлАнСки СиСтЕМ.
Студент ће имати знање о:
1. основним правним, професионалним и законским одговорностима архитекте, о организацији, правилима и 

процедурама које се користе у преговарању и одобравању архитектонских пројеката, укључујући земљишне законе, 
контролу и правила изградње и прописе о здрављу и безбедности;

2. Професионалним међу-односима појединаца и организација које учествују у набављању и изради архитектонских 
пројеката и како су они дефинисини у уговорним и организационим структурама;

3. основним теоријама управљања и принципима пословања који се односе на вођење архитектонског пројекта и 
праксе, препознавајући текуће и надолазеће трендове у грађевинској индустрији.
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остали исходи

нЕоПходнЕ ПРојЕктАнтСкЕ ВЕштинЕ кАко Би СЕ иСПунили зАхтЕВи коРиСникА у окВиРиМА 
финАнСкијСких огРАничЕњА и гРАђЕВинСких ПРоПиСА. 
Студент ће имати вештине да:
1. критички испита финансијске факторе у зависности од могуће типологије објекта, конструктивног система и избора 

спецификација и њихов утицај на архитектонски пројекат;
2. разуме механизме контролисања трошкова током израде пројекта;
3. изради пројекат који ће испуњавати услове корисника и бити у складу са правном регулативом, одговарајућим 

стандардима перформанси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбедношћу корисника.
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оцењивање

термински план

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

недеља опис тематских јединица

13

14

15

датум

20

50 50

15

15

40
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активност у току предавања

колоквијум 1

колоквијум 2

семинарски рад

презентација семинарског рада

■

Одрживи развој грађења. Еколошки квалитет зграде.

Критеријуми за процену еколошког квалитета зграде – индикатори.
Критеријум заштите животне средине током животног циклуса зграде – индикатори.

Критеријум социјалних добробити за кориснике током фазе употребе зграде – индикатори.

Критеријум економских добробити за кориснике током фазе употребе зграде – индикатори. Вишеструки 
ефекти и значај индикатора.

Интегрисано пројектовање зграда. Интегрисано пројектовање конструкција засновано на критеријуму 
заштите животне средине током животног циклуса зграде - штетне емисије.

Интегрисано пројектовање конструкција засновано на критеријуму заштите животне средине током 
животног циклуса зграде -  енергија.

Интегрисано пројектовање конструкција засновано на критеријуму заштите животне средине током 
животног циклуса зграде - материјали и отпад.

Критеријуми за интегрисано пројектовање и вредновање конструкција зграда у оквиру критеријума 
заштите животне средине током животног циклуса зграде.

Интегрисано пројектовање конструкција засновано на критеријуму социјалних добробити за кориснике 
током фазе употребе зграде – заштита и безбедност; аспекти комфора.

Интегрисано пројектовање конструкција засновано на критеријуму социјалних добробити за кориснике 
током фазе употребе зграде – организација садржаја; пренамена; одржавање.

Интегрисано пројектовање конструкција засновано на критеријуму социјалних добробити за кориснике 
током фазе употребе зграде – визуелни аспекти.

Критеријуми за интегрисано пројектовање и вредновање конструкција зграда у оквиру критеријума 
социјалних добробити за кориснике током фазе употребе зграде.

Израда семинарског рада.

Израда семинарског рада.

Израда семинарског рада.




