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нема посебних услова

Упознавање са основним поставкама одрживе и зелене архитектуре као полазишта за 
истраживање историјског оквира оваквог начина грађења. Полазећи од премисе да су 
поједини концепти и стратегије зелене градње (избор материјала и начина грађења у 
контексту бриге према ресурсима, енергији, као и загађењу животне средине) у прошлости 
били инкорпорирани у процес осмишљавања и грађења зграда, студенти успостављају везу 
између историјских, односно, традиционалних принципа грађења са оним савременим које 
данас сматрамо нераскидивим делом зелене архитектуре. Циљ оваквог начина 
истраживања грађевина из прошлих времена је успостављање брижљивијег односа према 
градитељском наслеђу и већег степена његовог поштовања и уважавања.

Предавања ex-catedra,анализа примера, семинари уз дискусију и активно учешће студената

Harris, Cindy and Pat Borer: The Whole House Book, Centre for Alternative Technology, 2005.    
Berge, Bjørn: The Ecology of Building Materials, Architectural Press, 2001.    
Sassi, Paola: Strategies for Sustainable Architecture, Taylor & Francis, 2006. 
Correia, Mariana et al.: VERSUS - lessons from vernacular heritage to sustainable architecture, 
www.esg.pt/versus 
Correia, Mariana et al., eds.: VERSUS - Heritage for Tomorrow, www.esg.pt/versus 
Radivojević A., Roter-Blagojević M., Ðukanović Lj.: Sustainability and the material aspect of 
traditional residential buildings in Serbia. Materials for a Healthy, Ecological and Sustainable Built 
Environment. Principles for Evaluation. (eds. Petrović E., Vale B., Pedersen Zari M.) Duxford, 2017.
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Садржај наставе чине три основне проблемско-тематске  целине: 1. принципи, стратегије и 
методе одрживе архитектуре; 2. поуке прошлости - примери употребе зелених материјала и 
концепата грађења на објектима из прошлих времена ; 3. реинтерпретација традиционалних 
концепата и материјала грађења на савременим примерима  зелене архитектуре; У 
реализацији наставе се током излагања основних поставки сваке од тематских целина 
предвиђа да се кроз дискусију дефинишу кључне речи које треба да постану теме за 
самостално истраживање студената који резултате својих истраживања излажу у виду 
семинара током трајања семестра, односно, завршних семинарских радова. 



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.

9

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
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60активност у настави

семинари

семинарски рад

Уводно предавање - основне поставке одрживе и зелене архитектуре као полазиште за истраживање 
историјског оквира оваквог начина грађења - дискусија

Принципи, стратегије и методе одрживог грађења 
Принцип 1. -  економисање ресурсима 

Принципи, стратегије и методе одрживог грађења 
Принцип 2 - пројектовање животног циклуса објекта; 

Принципи, стратегије и методе одрживог грађења 
 Принцип 3 - хумани дизајн; 

Принципи, стратегије и методе одрживог грађења - семинар 1

Поуке прошлости - препознавање одрживих принципа на грађевинама прошлости - пример пројекта 
VERSUS

Поуке прошлости - еколошки (environmental) домен - принципи и стратегије; 

Поуке прошлости - друштвено-културни домен - принципи и стратегије; 

Поуке прошлости - друштвено-економски домен - принципи и стратегије; 

Поуке прошлости - одрживи домени - семинар 2

Реинтерпретација традиционалних концепата и материјала грађења на савременим примерима  зелене 
архитектуре - анализа примера

Реинтерпретација традиционалних концепата и материјала грађења на савременим примерима  зелене 
архитектуре - анализа примера

Дефинисање тема и оквира завршног семинарског рада- семинар 3

Дефинисање тема и оквира завршног семинарског рада- семинар 3

Резиме - завршна дискусија




