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НАСТАВНО-НАУЧНОМ ВЕЋУ 
 
 
Предмет:  Реферат о урађеној докторској дисертацији кандидата Наташе Ћуковић 
Игњатовић 
 
 
Одлуком Наставно-научног већа Факултета бр. 01-316/2-8.4 од 21.03.2016. године, 
именовани смо за чланове Комисије за преглед, оцену и одбрану докторске дисертације 
кандидата Mr Наташа Ћуковић Игњатовић под насловом 
 

ОПТИМИЗАЦИЈА МЕРА ОБНОВЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ 

 
После прегледа достављене Дисертације и других пратећих материјала и разговора са 
Кандидатом, Комисија је сачинила следећи  
 
 

Р Е Ф Е Р А Т 
 
1. УВОД 
 
1.1. Хронологија одобравања и израде дисертације 
 
На основу члана 98. Статута Архитектонског факултета у Београду (“Сл. билтен Факултета”, 
бр. 80/08, 84/10, 88/12 и 89/12-пречишћен текст), а у вези са чланом 28. Правилника о 
докторским студијама (“Сл. билтен АФ”, бр. 81/08) и Одлуком Већа докторских студија 
Архитектонског факултета у Београду од 24. новембра 2011. године, Наставно научно веће 
Факултета је, на седници одржаној дана 28. новембра 2011. године, донело одлуку број 01-
2285/2-3.14 којом је образована Комисија за оцену испуњености услова кандидата мр Наташе 
Ћуковић Игњатовић, дипл. инж. арх. и теме докторске дисертације, под насловом 
”ОПТИМИЗАЦИЈА МЕРА ОБНОВЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ЦИЉУ 
ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ”, у саставу: 
 

• Др Милица Јовановић Поповић, ментор 
Редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
 

• Др Ана Радивојевић, члан комисије 
Ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 

 
• Др Мила Пуцар, члан комисије 

Научни саветник Института за архитектуру и урбанизам Србије.  
 

На основу члана 32. Закона о високом образовању (“Сл. Гласник РС”, бр 76/05, 100/07 – 
аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12 и 89/2013), а у вези са чланом 162. Статута 
Архитектонског факултета у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 80/80, 84/10 и 89/12) и 
сагласности Већа научних области грађевинско-урбанистичких наука Универзитета у 
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Београду од 10. априла 2012. године одлуком бр. 06-17893/6-12, Наставно научно веће 
Факултета је, на седници одржаној 26. априла 2012. године, донело одлуку број 01-529/2-3.3 
да се мр Наташи Ћуковић Игњатовић, дипл. инж. арх., одобрава рад на теми докторске 
дисертације, под насловом ”ОПТИМИЗАЦИЈА МЕРА ОБНОВЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ” и да се за ментора именује 
проф. др Милица Јовановић Поповић.  

Завршену докторску дисертацију кандидат, уз сагласност ментора, предаје на Веће 
докторских студија у марту 2016. године.  

На основу члана 32 (с2) Самосталног члана Закона о изменама и допунама Закона о високом 
образовању  („Сл. гласник РС“, бр. 76/05, 100/07 – аутентично тумачење, 97/08, 44/10, 93/12, 
89/13, 99/14 и 45/15 - аутентично тумачење и 68/15)  и члана 38. Статута Архитектонског 
факултета у Београду (“Сл. билтен АФ”, бр. 105/15 – пречишћен текст/12-пречишћен) и 
Одлуке Већа докторских студија Факултета од 14. марта 2016. године, Наставно-научно веће 
Факултета је, на седници одржаној дана 21. марта 2016. године, донело одлуку број 01-316/2-
8.4 којом се образује Комисија за оцену и одбрану докторске дисертације кандидаткиње Мр 
Наташе Ћуковић Игњатовић дипл.. инж. арх., под насловом ”ОПТИМИЗАЦИЈА МЕРА 
ОБНОВЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ 
ЕФИКАСНОСТИ”  у саставу: 

 
• Др Милица Јовановић Поповић, ментор 

Редовни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
 

• Др Ана Радивојевић, председник  комисије 
Ванредни професор Архитектонског факултета Универзитета у Београду 
 

• Др Бранислав Живковић, члан комисије 
Редовни професор Машинског факултета Универзитета у Београду 

 
1.2. Научна област дисертације  
 
Докторска дисертација припада научном пољу Техничко-технолошких наука, научнoj 
области Архитектонске технологије, односно ужој научној области Архитектонске 
конструкције, материјали и физика зграда за коју је Факултет матичан. Ментор предметне 
дисертације је др Милица Јовановић Поповић, редовни професор Архитектонског факултета 
Универзитета у Београду. 
 
Списак радова који квалификују проф др Милицу Јовановић Поповић за ментора докторске 
дисертације: 
 

1. Јовановић Поповић, М.,Игњатовић, Д.“Видети енергију“, Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, ГИЗ, Београд, 2011. ISBN 978-86-7924-049-1 
 

2. Јовановић Поповић, М.,Игњатовић, Д, Живковић, Б. „Inclusion of new buildings in 
residential building typology, steps towards NZEBs exemplified for different European 
countries“, Chapter 3-16 Serbia, стр 239-254, Institut  wohnen und umwelt GmbH, 2014, 
ISBN 978-3-941140-42-4 

 
3. Јовановић Поповић, М., et al, “Атлас породичних кућа Србије”, Архитектонски 

факултет Универзитета у Београду, ГИЗ, Београд, 2012. ISBN 978-86-7924-074-3 
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4. Јовановић Поповић, М., et al, “Атлас вишепородичних зграда Србије”, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ГИЗ,  Београд, 2013. ISBN 978-86-
7924-101-6 
 

5. Јовановић Поповић, М., et al, “Национална типологија стамбених зграда Србије”, 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду, ГИЗ,  Београд,  
ISBN 978-86-7924-102-3 
 

6. Јовановић-Поповић, М., Ћуковић, Н., Игњатовић, Д. 2006. „Утврђивање потенцијала 
за побољшање енергетских карактеристика зграда применом термографије“, 
Архитектура и урбанизам бр. 18/19, стр. 18-27 

 
1.3. Биографски подаци о кандидату  
 
Општи подаци и образовање 
 
Рођена 18.08.1969. – La Chaux de Fonds (Шо-де-Фон), Швајцарска 
 
Основу школу (ОШ ”Бранко Радичевић” 1976-84.) и средњу школу (IX гимназија 1984-88., 
математички смер - програмер) завршила у Београду, као носилац дипломе ”Вук Караџић”, 
уз бројне награде на такмичењима из математике, програмирања, астрономије и енглеског 
језика. 
 
Архитектонски факултет Универзитета у Београду уписала 1988, апсолвирала 1993, 
дипломирала 1996. са темом „Уметнички центар на Косанчићевом венцу у Београду“ 
(ментор проф. Милан Лојаница, оцена на дипломском раду 10, средња оцена у току студија 
8,62).  
 
Магистрирала на Архитектонском факултету Универзитета у Београду 2009. године, смер 
”Архитектонска организација простора”, са темом ”Проблеми третмана фасадног омотача у 
савременом приступу адаптацији зграда” (ментор проф. др. Ана Радивојевић, просечна оцена 
у току студија 10,00). 
 
Пријавила је докторску дисертацију под насловом ”Оптимизација мера обнове стамбених 
зграда у циљу побољшања енергетске ефикасности” која је тренутно у фази израде (ментор 
проф. др. Милица Јовановић Поповић). 
 
Кретање у струци 
 
1996-1998 сарадник преко тржишта рада на Архитектонском факултету у Београду, 

катедра за архитектонску материјализацију простора 

1998 приправник у дипломатској служби савезног министарства иностраних 
послова 

1998-2005 асистент-приправник на Архитектонском факултету у Београду на предметима 
физика и материјали у архитектури и архитектонске конструкције 1  

2005-2009 виши стручни сарадник за ужу научну, односно стручно-уметничку област 
Архитектонске конструкције и еколошко пројектовање и грађење на Катедри 
за архитектонске конструкције, технологију грађења и еколошки инжењеринг 
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2009-2012 асистент на Департману за архитектонске технологије на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, ужа научна, односно уметничка област 
Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда  

од 2012 доцент на Департману за архитектонске технологије на Архитектонском 
факултету Универзитета у Београду, ужа научна, односно уметничка област 
Архитектонске конструкције, материјали и физика зграда 

Аутор је двадесетак реализованих објеката и већег броја ентеријера у Србији, Габону, 
Екваторијалној Гвинеји и Русији, више од 30 идејних решења и већег броја награђиваних 
конкурсних радова. Излагала је на осам националних и интернационалних изложби. 
 
Остале стручне квалификације 
лиценца 300 - одговорни пројектант архитектонских пројеката, уређења слободних простора 
и унутрашњих инсталација водовода и канализације (од оснивања Инжењерске коморе 
Србије 2003; стручни испит положен 1998.) 

лиценца 381 - одговорни инжењер за енергетску ефикасност зграда (од 2012) 

LEED GA од 2011. 

 
 
Стручно усавршавање у иностранству 
 
2003. гостујући архитекта-пројектант у бироу CEE Engineering, Либревил, Габон 

2001. студијска посета универзитету Беркли, Калифорнија (Colledge of Environmental 
Design) 

2001. гостујући асистент на aрхитектонском факултету универзитета UIC (University of 
Illinois – Chicago) 

1996. летња школа IFHP-a на Техничком Универзитету у Хелсинкију, Финска 

1992. студентска радионица у Француској, Ille aux Moinnes, Бретања и Ecole d’Architecture 
Paris-Conflans, Париз, уз учешће студената и наставника архитектонских факултета из 
Париза, Штутгарта и Београда 

1991. стручна пракса при каталонској влади, Барселона, Шпанија 

 
 
Учешће у научно-истраживачким пројектима 
2011-2013 Истраживање и систематизација стамбене изградње у Србији у контексту 

глобализације и европских интеграција у циљу унапређења квалитета и 
стандарда становања  

2011-2013 Истраживање и развој обновљивих субгеотермалних подземних водних ресурса 
у концепту повећања енергетске ефикасности у зградараству 

2012     Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, 
catalogue оf energy efficiency improvement modes - PHASE C 

2011     Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, 
catalogue оf energy efficiency improvement modes - PHASE B 

2010 Survey of buildings, catalogue of building types and energy consumption properties, 
catalogue of energy efficiency improvement modes - PHASE А 

2002-2005  Енергетска оптимизација зграда у контексту одрживе архитектуре (НИП283) 
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2003-2006  Систем двоструких фасада као фактор енергетске ефикасности објеката 
(НИП196) 

 
Остало 
 
страни језици: енглески, француски, шпански 
 
активно коришћење рачунара са свим софтверским апликацијама релевантним за бављење 
струком у Mac и Windows окружењу 
 
2.  ОПИС ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
2.1. Садржај дисертације 
 
Докторска дисертације је изложена на 256 страница, са 53 сликe и 82 табелe. Рад је подељен 
на 7 поглавља, допуњен прилозима, листом скраћеница, ознака и симбола и 
библиографијом;садржај рада дат је у наставку. 
 
САДРЖАЈ: 

- Резиме са кључним речима (на српском језику) 
- Резиме са кључним речима (на енглеском језику) 
Предговор 
Садржај 
Списак скраћеница, ознака и симбола 
Списак  и порекло илустрација и прилога (слика, дијаграма, табела и сл.) 

УВОД 

1. Проблем и предмет истраживања ........... Error! Bookmark not defined. 

2. Научни циљ истраживања ........................... Error! Bookmark not defined. 

3. Задаци истраживања ...................................... Error! Bookmark not defined. 

4. Основне хипотезе.............................................. Error! Bookmark not defined. 

5. Методе истраживања ...................................... Error! Bookmark not defined. 

6. Научна оправданост истраживања .......... Error! Bookmark not defined. 

7. Претходна анaлиза информација о предмету истраживањаError! Bookmark 
not defined. 

8. Објашњења појединих појмова .................. Error! Bookmark not defined. 

Стамбена зграда ............................................... Error! Bookmark not defined. 

Побољшање енергетске ефикасности... Error! Bookmark not defined. 

Усмерена стамбена градња ......................... Error! Bookmark not defined. 

1.ОБЈЕКТИ ИЗ ПЕРИОДА “УСМЕРЕНЕ СТАМБЕНЕ ГРАДЊЕ” У ПОСТОЈЕЋЕМ 
ГРАЂЕВИНСКОМ ФОНДУ 

1.1. Стамбене зграде у Србији - периодизација и типологизација..........Error! 
Bookmark not defined. 

1.2 O планској (”усмереној”) стамбеној градњи Error! Bookmark not defined. 
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1.3 Заступљеност објеката насталих током усмерене стамбене градње Error! 
Bookmark not defined. 

1.4 Архитектонске и урбанистичке вредности ”нових насеља”Error! Bookmark 
not defined. 

2. СТАМБЕНА АРХИТЕКТУРА 1960-1990: ПРОЈЕКТОВАНО И АКТУЕЛНО СТАЊЕ 

2. 1. Пројектовање и реализација објеката ”усмерене стамбене градње” Error! 
Bookmark not defined. 

2.1.1. Планирање ”нових насеља” ..... Error! Bookmark not defined. 

2.1.2. Технологија градње и архитектонски склопError! Bookmark not 
defined. 

2.1.3. Технологија градње и материјализацијаError! Bookmark not defined. 

2. 2. Актуелно стање објеката ”усмерене стамбене градње” Error! Bookmark not 
defined. 

2.2.1. Заједнички садржаји и просториError! Bookmark not defined. 

2.2.2. Параметри комфора и термичке перформансе - потребне промене 
материјализације........................... Error! Bookmark not defined. 

3. КАРАКТЕРИСТИЧНИ СКЛОПОВИ И ПОЈЕДИНАЧНЕ МЕРЕ ОБНОВЕ 

3.1 Преглед карактеристичних елемената термичког омотачаError! Bookmark 
not defined. 

3.2 Спољни зидови ................................................ Error! Bookmark not defined. 

3.3 Прозори и балконска врата грејаних просторијаError! Bookmark not defined. 

3.4 Равни кровови изнад грејаног простораError! Bookmark not defined. 

3.5 Међуспратне конструкције изнад отвореног пролазаError! Bookmark not 
defined. 

3.6 Међуспратне конструкције изнад негрејаних простораError! Bookmark not 
defined. 

3.6 Зидови према негрејаним просторимаError! Bookmark not defined. 

4. МЕТОДОЛОГИЈА ОПТИМИЗАЦИЈЕ МЕРА У ПРОЦЕСУ АДАПТАЦИЈЕ 

4.1 Основна полазишта ....................................... Error! Bookmark not defined. 

4.2 Циљеви оптимизације ................................. Error! Bookmark not defined. 

4.2.1 Пожељни степен унапређења енергетске ефикасностиError! Bookmark 
not defined. 

4.2.2 Редукција броја позиција обухваћених санацијомError! Bookmark not 
defined. 

4.2.3 Фазна реализација ................................ Error! Bookmark not defined. 

4.2.4 Баланс између потребних улагања и потенцијалних енергетских уштеда
 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

4.3 Процедура оптимизације и примењене методеError! Bookmark not defined. 

4.3.1 Утврђивање почетног стања ........... Error! Bookmark not defined. 
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4.3.2 Идентификација елемената термичког омотача и прелиминарна 
селекција степена унапређења ...... Error! Bookmark not defined. 

4.3.3 Анализа појединачног учинка мера унапређења елемената термичког 
омотача уз анализу различитих опција унапређењаError! Bookmark not 
defined. 

4.3.4 Дефинисање пакета мера.................. Error! Bookmark not defined. 

4.3.5 Анализа предложених пакета мера и  селекција финалног предлога 
Error! Bookmark not defined. 

4.3.6 Анализа модалитета имплементације предложеног пакета мера Error! 
Bookmark not defined. 

5. ПРИМЕРИ ПРИМЕНЕ ПРЕДЛОЖЕНОГ АЛГОРИТМА ОПТИМИЗАЦИЈЕ ПРОЦЕСА 
АДАПТАЦИЈЕ 

5.1 Објекат 1 - слободностојећа стамбена зградаError! Bookmark not defined. 

5.1.1 Постојеће стање ..................................... Error! Bookmark not defined. 

5.1.2 Идентификација елемената термичког омотача и селекција почетног сета 
мера унапређења .................................. Error! Bookmark not defined. 

5.1.3 Анализа појединачног учинка мера унапређења елемената термичког 
омотача ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.1.4 Дефинисање пакета мера.................. Error! Bookmark not defined. 

5.1.5 Анализа предложених пакета мера и селекција финалног предлога
 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

5.1.6 Модалитети имплементације предложеног пакета мераError! Bookmark 
not defined. 

5.2 Објекат 2 - зграда у традиционалном градском блокуError! Bookmark not 
defined. 

5.2.1 Постојеће стање ..................................... Error! Bookmark not defined. 

5.2.2 Идентификација елемената термичког омотача и селекција почетног сета 
мера унапређења .................................. Error! Bookmark not defined. 

5.2.3 Анализа појединачног учинка мера унапређења елемената термичког 
омотача ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.2.4 Дефинисање пакета мера.................. Error! Bookmark not defined. 

5.2.5 Анализа предложених пакета мера и селекција финалног предлога
 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

5.2.6 Модалитети имплементације предложеног пакета мераError! Bookmark 
not defined. 

5.3 Објекат 3 - солитер ........................................ Error! Bookmark not defined. 

5.3.1 Постојеће стање ..................................... Error! Bookmark not defined. 

5.3.2 Идентификација елемената термичког омотача и селекција почетног сета 
мера унапређења .................................. Error! Bookmark not defined. 

5.3.3 Анализа појединачног учинка мера унапређења елемената термичког 
омотача ...................................................... Error! Bookmark not defined. 
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5.3.4 Дефинисање пакета мера.................. Error! Bookmark not defined. 

5.3.5 Модалитети имплементације предложеног пакета мераError! Bookmark 
not defined. 

5.4 Објекат 4 - ламела (армиранобетонска префабрикација)Error! Bookmark not 
defined. 

5.4.1 Постојеће стање ..................................... Error! Bookmark not defined. 

5.4.2 Идентификација елемената термичког омотача и селекција почетног сета 
мера унапређења .................................. Error! Bookmark not defined. 

5.4.3 Анализа појединачног учинка мера унапређења елемената термичког 
омотача ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.4.4 Дефинисање пакета мера.................. Error! Bookmark not defined. 

5.4.5 Анализа предложених пакета мера и селекција финалног предлога
 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

5.4.6 Модалитети имплементације предложеног пакета мераError! Bookmark 
not defined. 

5.5 Објекат 5 - ламела (хибридни систем са фасадном опеком)Error! Bookmark 
not defined. 

5.5.1 Постојеће стање ..................................... Error! Bookmark not defined. 

5.5.2 Идентификација елемената термичког омотача и селекција почетног сета 
мера унапређења .................................. Error! Bookmark not defined. 

5.5.3 Анализа појединачног учинка мера унапређења елемената термичког 
омотача ...................................................... Error! Bookmark not defined. 

5.5.4 Дефинисање пакета мера.................. Error! Bookmark not defined. 

5.5.5 Анализа предложених пакета мера и селекција финалног предлога
 ........................................................................ Error! Bookmark not defined. 

5.5.6 Модалитети имплементације предложеног пакета мераError! Bookmark 
not defined. 

6. КОМЕНТАР ДОБИЈЕНИХ РЕЗУЛТАТА 

6.1 Компаративна анализа обрађених примераError! Bookmark not defined. 

6.1.1 Енергетске потребе и потенцијалне уштедеError! Bookmark not defined. 

6.1.2 Предложени пакети мера и саниране позицијеError! Bookmark not 
defined. 

6.1.3 Потребна улагања и период отплатеError! Bookmark not defined. 

6.2 Санирани елементи термичког омотача посматраних зградаError! Bookmark 
not defined. 

6.2.1 Фасадна столарија ................................ Error! Bookmark not defined. 

6.2.2 Фасадни зидови ..................................... Error! Bookmark not defined. 

6.2.3 Равни кровови ........................................ Error! Bookmark not defined. 

7. ЗАКЉУЧАК 

7.1 Преглед резултата истраживања .......... Error! Bookmark not defined. 
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7.2 Препоруке и могући правци даљих истраживањаError! Bookmark not 
defined. 

 
2.2. Генерална структура докторске дисертације, кратак приказ појединачних поглавља  

 
Материја истажена током рада на докторској дисертацији излаже се у три основна 

дела: Увод, Научно истаживање и Закључак а структуру рада чине 8 поглавља: Увод, 
Објекти из периода Усмерене стамбене градње у постојећем грађевинском фонду, Стамбена 
архитектура 1960-1990: пројектовано и актуелно стање, Карактеристични склопови и 
поједине мере обнове, Методологија оптимизације мера у процесу адаптације, Примери 
примене предложеног алгоритма оптимизације процеса адаптације, Коментари добијених 
резултата, Закључак. 

У уводном делу се разматрају проблем и предмет истраживања, дефинишу и описују научне 
методе истраживања, износи сврха истраживања, наводе очекивани резултати, утрвђује 
њихова практична примена, даје критички осврт на досадашња истраживања из релевантне 
научне области и објашњење појединих појмова. 

Средишњим делом је представљена експликација научног истраживања и он се састоји из 
пет поглавља:  

Прво поглавље под називом „Објекти из периода Усмерене стамбене градње у 
постојећем грађевинском фонду“ се, у ствари, бави детаљнијим дефинисањем предмета 
истраживања. Овде се анализира структура грађевинског фонда, посебно се дефинише 
период усмерене стамбене изграње као специфичне појаве у нашем грађевинарству, 
разрађују његове карактеристике и анализирају вредности нових насеља изграђених у том 
периоду. 

њехове генералне терхничко технолошке акрактеристике, примењени системи 
изградње и начини материјализације. У овом поглављу се такође даје и процена стања зграда 
у смислу степена одржаваности односно евенуталних унапређења перформанси.  

Стамбена архитектура 1960-1990: пројектовано и актуелно стање, бави се 
принципима планирања и изградње у оквиру усмерене стамбене изградње као и примењеним 
технологијама градње и материјализације. Анализирани су елементи термичког омотача кроз 
параметре комфора и термичке перформансе.  

Поглавље Карактеристичнисклопови и појединачне мере обнове бави се анализом 
свих карактеристичних склопова и елемената који представљају границу између грејаног и 
негрејаног простора. Принцип анализе је да се након индентификације и класификације 
елемената који су присутни у архитектури усмерене стамбене изградње, дефинише њихов 
квалитет као и потреба за њиховом обновом а на основу поређења са термичким 
карактеристикама у односу на постојеће стање, захтеве који су дати у важећој регулативи као 
и квалитет који је могуће постићи кроз обнову ових елементата на два нивоа: стандардним 
методом унапређења и амбициозним унапређењима који нису уобичајени у нашој 
свакодневној пракси. Анализом су обухваћени зидови, прозори и застори, таванице изнад 
отворених и затворених негрејаних простора као и кровови.  

Методологија оптимизације мера у процесу адаптације је наслов следећег поглавља 
које представља принципе и суштину истраживачког процеса у оквиру ове тезе. Након што је 
сам процес оптимизације дефинисан и објашњен, изведени су циљеви овог процеса као и 
параметри који учествују у процесу оптимизације. Сама оптимизација спроведена је фазно, 
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кроз више степена одлучивања а са циљем да се постигну оптимални резултати, односно 
максимално побољшање енергетске ефикасности зграда у процесу њихове рехабилитације уз 
минимум улагања. За ове потребе израђен је гантограм који омогућава  стручњацима, да у 
пракси, спроведу процес оптимизације и донесу валидне одлуке. У процес оптимизације су 
укључени и процеси утврђивања постојећег стања зграде, детаљан преглед зграде али и 
процес активирања реконструкције елеменат који су у најлошијем стању и чија поправка је 
неминовна и без потребе за енергетском обновом. Сама примена методе која је овде 
развијена, спроводи се кроз бројне, припремљене формуларе, који процедуру чине 
једноставном за коришћење. 

За проверу методологије одабрано је пет карактеристичних примера зграда 
саграђених у периоду усмерене стамбене изградње а које су најзаступљеније према подацима 
добијеним у Националној типологији стамбених зграда Србије. Сама процедура као и 
резултати провере детаљно су образложени у поглављу 5: Примери примене предложеног 
алгоритма оптимизације процеса адаптације. Како резултат рада у овом поглављу 
дефинисан је оптимални модел обнове за сваки од одабраних репрезентативних објеката. 

 У поглављу Коментар добијених резултата приказују се синтезни резултати процеса 
оптимизације мера обнове са пет одабраних зграда. Такође се дају и смернице за примену 
методе у складу са принципима дефинисаним у току истраживања и упутства за 
валоризацију добијених резултата. 

У закључном делу се доносе закључци проистекли из научног истраживања, своде резултати 
и доказује могућност практичне примене. Такође се указује на потенцијалне нерешене 
проблеме како на теоретском тако и на практичном плану и идентификкују правци даљег 
истраживања. 

На крају рада се налазе библиографски подаци (примарни и секундарни извори и општа 
литература) 

3. ОЦЕНА ДИСЕРТАЦИЈЕ 
 
3.1. Савременост и оригиналност 
 
У тренутку када је цео свет суочен са чињеницом да је деловање људи кроз потрошњу 
необновљивих извора енергије и огромна загађења која из тога произлазе, узроковао 
климатске промене са несагледивим последицама по планету, неопходно је усмерити 
активности ка квалитету грађевинског фонда који је највећи потрошач укупно произведене 
енергије код нас. Мада најновији подаци говоре да је потрошња енергије у зградама у 
Европској Унији па и код нас (према званичним подацима из Другог акционог плана) пала 
испод 40%, услед економске кризе која је резултовала смањењем рада индустрије и 
смањењем транспортних активности,  може се закљућити и да у тај проценат не може бити 
тако низак и да је реалније да се крећеи преко 50%.   
 
Како обезбеђење комфора корисника представља услов од кога се не може одступити, то је 
познавање структуре и квалитета грађевинског фонда основ за процену могућности деловања 
и побољшања квалитета становања уз истовремено постизање смањења потрошње енергије и 
смањење емисије угљен диоксида. Ова дисертација се управо бави формирањем 
методологије за оптимизацију мера обнове зграда, будући да се из процеса обнове не могу 
искључити и економски параметри и да је само она обнова која има економско оправдање, уз 
обавезу смањења потрошње енергије, оправдана у светлу данашње економске ситуације у 
Србији. 
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Као посебну вредност ове тезе треба истаћи да се код нас, до сада, нико није бавио 
формирањем овакве методологије и да је управо зато вредност ове дисертације у њеној 
примнљивости у свакодневној грађевинској пракси. 
 
3.2. Осврт на референтну и коришћену литературу 
 

Кандидат је у оквиру докторске дисертације користио изузетно обимну литературу и разне 
примарне и секундарне изворе, стандарде и прописе као и изворе доступне на интернету. 
Истраживање кандидата је засновано на теоријској литератури која се односи на 
карактеристике и развој грађевинског фонда, формирање типологије стамбених зграда, 
принципе коришћене у фази усмерене стамбене изградње,  али у великој мери и на теоријске 
поставке из грађевинске физике као основе за проверу термичких карактеристика зграда. 
Избор библиографских јединица указује на то да је кандидат упознат са кључним 
публикованим истраживањима и резултатима, као и са ретким, актуелним изворима у 
области коју истражује, и да на одговарајући начин користи изворе за аргументацију својих 
ставова у области коју истражује. 

Као најзначајнији извори коришћени у истраживању издвајају се: 
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3.3. Опис и адекватност примењених научних метода  
 

У првом делу рада, на основу спроведене анализе садржаја научно-стручне литературе, 
usvojena je класификација стамбеног фонда Србије. Као полазиште коришћена је Типологија 
стамбених зграда Србије, чији је један од аутора и кандидат, да би се затим на основу 
индикатора релевантних за анализе, типологија прилагодила  потребама овог истраживања и 
дефинисала информациона основа о типским случајевима материјализације стамбених 
објеката и њиховом развоју у периоду усмерене стамбене изградње као специфичне појаве у 
једном периоду развоја нашег грађевинарства и посебно стано градње. У овом делу 
истраживања примењен је поступак критичке анализе, селекције и систематизације 
одабраних типских решења на основу метода класификације према утврђеним параметрима.  
 
На основу спроведене анализе грађевинског фонда и индентификације типичних случајева, 
карактеристичних у усмереној стамбеној изградњи и код којих су констатоване 
неодговарајуће термичке карактеристике као и велики број оштећења, дефинисани су 
типични, репрезентативни узорци. Утврђени су такође, критеријуми на основу којих ће се 
вршити валоризација добијених резултата моделског испитивања. 
 
Дефинисањем истраживачког модела, одређени су карактеристични модели по напред 
утврђеној процедури, и усвојеном гантограму. За сваки дефинисани модел извршен је 
прорачун параметара применом симулационог софтвера за постојеће стање као и два модела 
унапређења. Сви модели су проверени применом развијене методологије оптимизације и 
утврђена најбоља решења на основу усвојених критеријума. 
 
У завршној фази истраживања, на основу резултата појединачних истраживања, односно 
спроведених прорачуна дефинисаних модела, валоризовани су добијени резултати применом 
критеријумске анализе и дефинисани модели који обезбеђују избор оптималних варијантних 
решења а који се могу применити и на друге типове из националне типологије. 
 
Методом синтезе су изведени закључци који дају одговоре на све постављене хипотезе. 
Закључцима су такође, дефинисане смернице и отворена поља за будућа истраживања. 
 
3.4. Применљивост остварених резултата 
 
Примена резултата остварених у овој докторској тези је изузетно широка. Директна поља 
примене су избор оптималних решења у процесу рехабилитације грађевинског фонда 
стамбених зграда из периода усмерене стамбене изградње. 
 Али, будући да се проблеми неадекватних термичких карактеристика као и оштећења која 
морају да се санирају јављају и на осталим зградама, може се рећи да је применљивост 
истраживања изузетно широка и превазилази постављене оквире. Одатле, примена резултата 
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добијених у оквиру рада на овој тези може да се екстраполује на све стамбене зграде и то без 
географских ограничења. 
 
Осим коришћења у виду упутства и препорука за даљу примену у зградасрству, резултати 
могу да усмере даља истраживања ка промени свакодневне грађевинске праксе како би се 
процес рехабилитације грађевинског фонда убрзао и бирала најбоља могућа, оптимална 
решења. 
 
3.5. Оцена достигнутих способности кандидата за самостални научни рад 
 

Предметна докторска дисертација показује да кандидат поседује изузетне способност за 
самосталан научно-истраживачки рад, што се огледа у консултовању релевантне литературе 
и повезивању знања из области архитектуре, енергетске ефикасности, рационалности и 
економичности улагања, што представља јединствен спој, све неопходнији у свакодневној 
пракси са процесом све веће девастације грађевинског фонда стамбених зграда са једне и све 
оштријих захтева заенергетском ефикасношћу са друге стране. 

Кандидаткиња влада вештинама употребе разних научних метода истраживања у поменутим 
областима, почев од критичке теоријске анализе, анализе садржаја разних извора, метода 
прикупљања и обраде података,  математског моделирања, компаративне анализе и синтезе и 
интерпретације резултата истраживања. Кандидаткиња је кроз формирану методологију и 
концептуални оквир истраживања показала изузетну способност дефинисања и обраде 
специфичне теме.  

Значајан показатељ способности кандидата за самосталан научни рад произилази и из 
бројних радова из шире области дисертације публикованих у врхунским међународним 
часописима са SCI листе, коауторство на већем броју књига, чланака и радова на 
конференцијама код нас и у свету. 

 

4. ОСТВАРЕНИ НАУЧНИ ДОПРИНОС 
 
4.1. Приказ остварених научних доприноса 
 
Научни доприноси предметног истраживања су: 

• дефинисање историјског развоја колективног становања у периоду усмерене стамбене 
изградње и систематизација типова стамбених зграда са аспекта релевантног за 
предмет истраживања, првенствено са аспекта типолошких одредница које се базирају 
на урбанистичким, структурним и материјално технолошким карактеристикама. 

• развој модела за утврђивање оптималних решења код избора мера обнове зграда са 
циљем побољшања њихове енергетске ефикасности 

• дефинисање критеријума који омогућавају валидирање резултата добијених методом 
оптимизације, дефинисања опсега њихове релевантности код вредновања и 
класификације добијених резултата 

• закључци који, као резултат компаративне анализе добијених резултата, указују на 
степен релевантности добијених резултата и формулишу принципе, ограничења и 
начине даљег развоја њихове примене у зградарству код оцене оптималности избора 
метода и обима обнове зграда. 

 
4.2. Критичка анализа резултата истраживања 
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Научни доприноси који су остварени у дисертацији представљају унапређење научних 
знања, с обзиром да се први пут код нас сагледава оцена методе унапређења енергетске 
ефикасности и метода обнове кроз интегралан процес њихове оптимизације. 

Идентификацијом основних одлика типичних конструктивних система и склопова у 
анализираним периодима развоја стамбеног фонда Србије, периода усмерене стамбене 
изградње, на основу којих су дефинисани модели типичних конструкција стамбених зграда 
колективног становања, утврђене њихове термичке карактеристике, могућности унапређења 
ових карактеристика али сагледало и стварно стање у пракси, омогућена је систематизована 
компаративна анализа добијених резулата математским моделирањем, дефинисаним и 
развијеним моделом оптимизације као контролног система за избор валидног решења. 

Даљим дефинисањем критеријума за вредновање и класификацију добијених резултата у 
оквиру развијеног модела оптимизације, омогућено је оцењивање добијених резултата 
појединачних репрезентних модела. Квалитет и квантитет овако добијених резултата 
омогућава утврђивање закључака о квалитативним карактеристикама стамбеног фонда 
иоптималним решењима за њихову санацију и енергетску рехабилитацију те као главни 
допринос ове тезе треба истаћи развој методологије оптимизације мера обнове са циљем 
побољшања енергетске ефикасности стамбеног фонда, чиме  дисертација даје нови, 
оригинални допринос методологији избора начина обнове стамбених зграда уопште 

 
4.3. Верификација научних доприноса  
 

Монографске публикације међународног значаја 
M12 
Јовановић М., Игњатовић Д., Радивојевић А., Рајчић А., Ђукановић Љ., Ћуковић Игњатовић 

Н., Недић М. (2013). Национална типологија стамбених зграда Србије/National Typology of 
Residential Buildings in Serbia. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
и GIZ  (двојезично издање) 

Јовановић М., Игњатовић Д., Радивојевић А., Рајчић А., Ђукановић Љ., Ћуковић Игњатовић 
Н., Недић М. (2013). Атлас вишепородичних зграда Србије/Atlas of Family housing in 
Serbia. Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и GIZ  (двојезично 
издање) 

Јовановић М., Игњатовић Д., Радивојевић А., Рајчић А., Ђукановић Љ., Ћуковић Игњатовић 
Н., Недић М. (2012). Атлас породичних кућа Србије/Atlas of Family housing in Serbia. 
Београд: Архитектонски факултет Универзитета у Београду и GIZ  (двојезично издање) 

Часописи 
M21 
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Belgrade, Serbia. pp.154-162. doi:10.1016/j.enbuild.2015.08.010 

M22 
Ignjatović D., Ćuković Ignjatović N., Stanković B. (2014). Energy performance of Belgrade 

residential buildings – Investigation, quantification and improvement potential. SGEM Scientific 
Papers DataBase - 14th GeoConference on NANO, BIO AND GREEN – TECHNOLOGIES 
FOR A SUSTAINABLE FUTURE – Conference proceedings - Volume 2 - Green building 
technologies and materials, Green design and sustainable architecture, Albena, Bulgaria, June 
17-26 2014. (pp. 121-128) DOI: 10.5593/SGEM2014/B62/S26.016 
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Papers DataBase - 14th GeoConference on NANO, BIO AND GREEN – TECHNOLOGIES 
FOR A SUSTAINABLE FUTURE – Conference proceedings - Volume 2 - Green building 
technologies and materials, Green design and sustainable architecture, Albena, Bulgaria, June 
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5.  ЗАКЉУЧАК  И  ПРЕДЛОГ 
 
На основу анализе дисертације кандидата Мр Наташе Ћуковић Игњатовић, Комисија 
констатује да је дисертација написана у складу са одобреном темом. Дисертација задовољава 
научне критеријуме и пружа научни допринос ужој научној области Архитектонске 
конструкције, материјали и физика зграда, као и развоју нових методологија и примени 
резултата истраживања у пракси. Примена оригиналних резултата се првенствено односи на 
дефинисање услова и критеријума, односно метода одабира оптималних решења обнове 
зграда у процесу њихове енергетске рехабилитације, као и ограничења за процену 
валидности добијених резултата код  спроведене оптимизације. 

Кандидат је показао способност за научно-истраживачки рад кроз рад на самој дисертацији, 
учествовањем на међународним пројектим ТАБУЛА и ЕПИСКОП, већем броју националних 
научно-истраживачких пројеката и објављеним научним и стручним радовима у 
међународним и домаћим периодичним публикацијам и зборницима радова са међународних 
и домаћих конференција.  

На основу напред наведеног, Комисија предлаже Научно-наставном већу Архитектонског 
факултета Универзитета у Београду да се докторска дисертација под називом  

“ОПТИМИЗАЦИЈА МЕРА ОБНОВЕ СТАМБЕНИХ ЗГРАДА 
У ЦИЉУ ПОБОЉШАЊА ЕНЕРГЕТСКЕ ЕФИКАСНОСТИ” 

кандидата Мр Наташе Ћуковић Игњатовић, дипл..инж.арх. прихвати, изложи на увид 
јавности и упути на коначно усвајање Већу научних области грађевинско-урбанистичких 
наука Универзитета у Београду. 
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