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Предмети 

Наставно особље 

Сврха и циљеви студијског програма  

На овом курсу студенти ће се упознати са основама  науке о топлоти, задацима 
термодинамике, са теоријом простирања топлоте и токовима топлотне енергије, који су 
неопходна основа за разумевање и дефинисање проблематике и у грађевинској физици.  

На овом курсу студенти ће стећи основна знања за разумевање физичких процеса везаних 
за транспорт топлоте и влаге у грађевинским материјалима и објектима, упознаће се и са 
стандардима из области термике грађевинских објеката и дифузије влаге у њима.  

На овом курсу студенти ће стећи знања о термичким параметрима средине, централним 
системима грејања, климатизације, припреми санитарне топле воде у згради и савладати  
методологију прорачуна годишње потрошње енергије потребне за рад техничких система. 

На овом курсу ће студети стећи потребно знања за пројектовање и изградњу енергетски 
ефикасних грађевинских објеката и упознати се са актуелним прописима и методама 
прорачуна из области енергетске ефикасности зграда. 

Студенти ће изучавати теоријске и физичке механизме провођења топлоте и дифузије 
водене паре кроз различите грађевинске материјале и елементе омотача зграда, 
изучаваће и међузависност између омотача зграде, амбијенталних услова унутар зграде и 
енергетских перформанси зграде. 

Студенти ће се упознати са основним биоклиматским условима значајним за енергетски 
ефикасно грађење и основама архитектонског пројектовања које омогућује адаптацију 
зграде на локалне климатске услове уз поштовање услова енергетске ефикасности.  

Студенти ће се упознати са сврхама и методама вредновања грађевинских објеката и 
оспособити да самостално врше процене вредности грађевинских објеката.  

Студенти ће бити упознати са карактеристикама квалитетног одржавања грађевинских 
објеката и њиховим утицајем на укупне трошкове пројекта, укупне операционе трошкове 
објекта у фази експлатације и утицајем на његову функционалност и трајност. 

Циљ овог предмета је стицање знања и овладавање савременим методама из енергетског 
менаџмента у циљу оспособљавања кандидата да врше оптимизацију избора облика и 
извора енергије и одређивање финансијске, економске и еколошке профитабилности 
појединих алтернатива. 

Студенти ће стећи основна знања за разумевање физичких процеса везаних за настанак и 
простирање светлости и биће оспособљени за решавање проблема из оптимизације 
потрошње енергије за осветљење.  

Студијски програм специјалистичких студија има конкретну друштвену сврху да оспособи 
кадрове који су несумњиво потребни у привредној грани грађевинарства, нарочито након 
усклађивања стандарда из области енергетске ефикасности са регулативом из ЕУ. 
Основни циљ ових студија је усавршавање и стручна специјализација студената техничких 
наука кроз постизање стручних компетенција из области енергетске ефикасности, 
одржавањa и процене вредности објеката у високоградњи. Оснивање ових студија је 
подржала Инжењерска комора Србије. Ове студије се признају у Инжењерској комори 
Србије као завршена обука за Стручни испит из области енергетске ефикасности. 

Као резултат, стручно усавршавање на овим специјалистичким студијама ћe омогућити 
студентима да стекну:  

• потребна знања за израду елабората енергетске ефикасности, 
• квалификације за стицање лиценце одговорног инжењера енергетске ефикасности, 
• квалификације за менаџера за одржавање објеката у високоградњи и 
• квалификације за проценитеља вредности некратнина у високоградњи. 

Студијски програм специјалистичких академских студија траје 1 годину (подељено у 2 

семестра) и вреди 60 ЕСПБ бодова. Основни елементи програма приказани су у блок 

табели испод. 

Опште о студијама 

♦ Проф. др Шумарац  Драгослав, УБ - Грађевински факултет, e-mail: sumi@EUNet.rs 

♦ Проф. др Ивковић Бранислав, УБ - Грађевински факултет, e-mail: ibane@grf.rs 

♦ Проф. др Иванишевић Ненад, УБ - Грађевински факултет, e-mail: nesa@grf.rs 

♦ Проф. др Горан Тодоровић, УБ - Грађевински факултет, e-mail: todor@grf.rs  

♦ Проф. др Тодоровић Маја, УБ - Машински факултет, e-mail: mtodorovic@mas.bg.ac.rs 

♦ Доц. др Радован Госпавић, УБ - Грађевински факултет, e-mail: gospavic@grf.rs  

♦ Доц. др Предраг Петронијевић, УБ - Грађевински факултет, e-mail: pecap@grf.rs 

♦ Доц. др Станко Ћорић, УБ - Грађевински факултет, e-mail: cstanko@grf.rs 

♦ Асист. дипл. Зоран Перовић, УБ - Грађевински факултет, e-mail: zperovic@grf.rs 

♦ Асист. дипл. Зорана Петојевић, УБ - Грађевински факултет, e-mail: zjovanovic@grf.rs 

 

Структура студијског програма  

 

Бр. Назив предмета Сем. Статус Часови активне наставе ЕСПБ 

П В ДОН СИР 

I СЕМЕСТАР 
1 Грађевинска физика 1 О 2 2 0 0 5 

2 Елементи науке о топлоти 1 О 2 2 0 0 5 

3 Термотехнички системи 1 О 2 2 0 0 5 

4 Архитектонски аспекти енергетске 

ефикасности зграда 

1 О 2 1 0 0 4 

5 Енергетска ефикасност и 

сертификација зграда 1 О 3 3 

0 0 

8 

6 Изборни предмет 1Е 1 И 2 1 0 0 3 

  Укупно Семестар 1   13 11 0 0 30 

II СЕМЕСТАР 
8 Енергетски ефикасни грађевински 

материјали 2 О 2 2   

  

5 

9 Вредновање грађевинских објеката у 

високоградњи 

2 О 2 2     6 

10 Одржавање зграда 2 О 2 2     6 

11 Изборни предмет 2Е 2 И     3   3 

12 Изборни предмет 3Е 2 И       9 10 

  Укупно Семестар 2     6 6 3 9 30 

Укупно часова активне наставе: 24 + 24 = 48 19 17 3 9 60 

 Легенда:  П-предавања; В-вежбе; ДОН-Други облици наставе; СИР-Специјалистички рад 

Енергетски ефикасни грађевински материјали 

Елементи науке о топлоти 

Грађевинска физика 

Термотехнички системи 

Енергетска ефикасност и сертификација зграда 

Архитектонски аспекти енергетске ефикасности зграда 

Вредновање грађевинских објеката у високоградњи 

Одржавање зграда 

Енергетски менаџмент 

Осветљење у зградарству 

Сертификација зграда Компјутерске симулације Термографска мерења Одржавање објеката Вредновање објеката 

Назив студијског програма 
ЕНЕРГЕТСКА ЕФИКАСНОСТ, ОДРЖАВАЊЕ И ПРОЦЕНА 

ВРЕДНОСТИ ОБЈЕКАТА У ВИСОКОГРАДЊИ 

Високошколска установа у којој се изводи студијски 
програм 

Грађевински факултет Универзитета у Београду 

Научна, стручна или уметничка област  Енергетска ефикасност: Техничке науке 

Обим студија изражен ЕСПБ бодовима 60 ЕСПБ 

Стручни назив, скраћеница (према листи звања 
Националног Савета) 

Специјалиста инжењер енергетске ефикасности и 
одржавања и процена вредности зграда 
(спец.инж.енерг.ефикас. и одрж. и проц.вред. зград. 

Дужина студија 1 годинa 

Услови за упис 
Претходно завршене основне и мастер академске 
студије (са најмање 300 ЕСПБ бодова) из области 
грађевинарства или сродних области 

Уписни рок До 26.септембра 2014. 

Почетак  реализација студијског програма Новембар 2014 

Висина школарине 
120.000,00 дин - РС држављани, плаћање у 4 рате 
1.200,00 Еура - страни држављани, плаћање у 4 рате 




