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Наставник: 
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Посебни критеријуми за пријем студената: 
Просечна оцена у току студирања 
Познавање енглеског језика 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Упознавање студената са концептом „Зелене архитектуре“ као теоретско, пројектантско –технолошког проступа пројектовању 
 
Општи критеријуми: 
 
 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се објекат и простори 
између односе према људским потребама и мери.  
Дипломац ће имати разумевање о: 

- ОК 5.1. Потребама и тежњама корисника објеката; 
- ОК 5.2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
- ОК 5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
ОК8. Разумевање конструктивних система, грађевинске и конструкторске проблематике релевантне за архитектонско 
пројектовање. 
Дипломац ће имати разумевање о:  

- ОК 8.1. Истраживању, критичкој процени и избору алтернативног конструктивног, грађевинског решења као и решења 
материјализације у складу са архитектонским пројекатом; 

- ОК 8.3. Физичким особинама и карактеристикама грађевинских материјала, компонената и системима, као и утицајима 
ових одлука на животну средину. 

ОК9. Адекватно знање о физичким проблемима, технологијама и функцији објекта у циљу обезбеђења унутрашњег комфора и 
заштићености. 
Дипломац ће имати знање о:  

- ОК 9.1. Принципима пројектовања оптималних визуелних, термалних и акустичких амбијената; 
- ОК 9.2. Системима за постизање комфора околине према принципима одрживог развоја. 

 



Садржај наставе: 
Концепт зелене архитектуре: историјски и савремено,  
Традиционална искуства 
Окружење, анализа утицаја и инкорпорирање у процес пројектовања 
Принципи пројектовања зелене архитектуре, 
Технолошка решења 
Материјали и производи 
Симулационе методе 
Сертификација 
Метод извођења наставе:  
Предавање еx- катедра 
Анализа примера 
Истраживачки пројекти 
Презентације студената 
 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис тематских јединица                                           

01 Концепт „Зелене 

архитектуре“ 

Појам, концепт, филозофски оквир, Технолошки ниво, „Green washing“ 

02 Историјски аспект Глобалне и локалне карактеристике архитектуре – зелени одговор 

03 Окружење Природни утицаји локације: клима, рељеф, инсолација 

Створени утицаји локације 

04 Принципи Урбани концепт, одабир и третман локације 

05  Концепт, форма, склоп објекта 

06  Омотач објекта: значај, улога, потенцијали, ограничења 

07 1. Колоквијум: 

Студија случаја 

Карактеристични одговори архитектуре на утицаје окружења 

08  Пројектантски принципи 

09  Техничко – технолошки принципи 

10 Материјализација Утицај материјала, одабир, примена 

11  Опрема, контролни системи 

12  Реконструкција 

13 2. Колоквијум: 

Студија случаја 

Принципи савремених реализација: новопројектовани и реконструисани објекти 

14  Сертификација, LEED 

 

Обавезна 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)  

 
Препоручена литература: 

• 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  
• • EU comission ' directorate General XVII for Energy - A Green Vitruvius – principles and practice of sustainable design, 

London, James and James  

 



 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени испит или семинарски рад 
 

Критеријуми оцењивања: 
Ангажовање на часу,  
Домаћи радови  
Финални тест 
Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 20 Тест или семинарски рад 50 
колоквијуми 30   
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 

 


