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Увод
Видљиве климатске промене и 

очекивана кратковечност светских 
залиха фосилних горива утичу да се 
пажња јавности све више окреће ка 

енергетски ефикасним и еколошким 
технологијама [1]. Само зграде 

троше више од половине 
произведене електричне енергије, 

која се великим делом још увек 
производи од фосилних горива. 
Развијене земље стога увелико 

доносе законе којима се налаже 
употреба енергетски ефикасних 

технологија у зградарству [2], мада 
је у тим напорима веома видљиво 

заостајање САД и Кине, чији 
државни врхови немају јединствен 

став према овим питањима. 
С друге стране, одговорност није само на државним 

институцијама, већ и на стручној јавности. Један од примера 
преузимања одговорности јесте развој и промовисање 

различитих добровољних метода за процену еколошког 
утицаја зграда. Намера оваквих метода је да унапреде 

еколошке перформансе зграда идентификовањем значајних 
еколошких утицаја, умањивањем негативних утицаја 

колико је то могуће и промовисањем позитивних утицаја 
током животног века зграде [3]. Први такав метод BREEAM 
настао је 1990. године у Великој Британији [4,5]. Данас је у 
употреби двадесетак метода широм света, међу којима су 

најпознатији: 

Апстракт
 LEED систем оцењивања 
одрживости архитектуре стекао је 
велики маркетиншки потенцијал у 
САД и постао један од главних 
начина на који амерички градитељи 
решавају еколошке изазове. У овом 
раду критички се разматра LEED 
систем за оцењивање одрживости 
архитектуре комерцијалних 
ентеријера и указује се на његове 
позитивне утицаје (фокусирање на 
интегрисани процес пројектовања) 
и негативне (ниско постављени 
прагови за највише оцене и тежња 
да се LEED оцене добијају решењима 
која их једва прелазе при чему се у 
доброј мери занемарује коришћење 
принципа енергетске ефикасности). Такође, на основу 
неколико примера LEED платинастих ентеријера указује се на 
зачетке LEED стила пројектовања ентеријера у историјским 
зградама.
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Abstract. The LEED rating system for sustainability 
of architecture has gained large marketing potential 
in USA and became one of main ways american 
builders are attacking ecological challenges. In this 
paper the LEED rating system for commercial interiors 
is critically reviewed, pointing out its positive – focus 
on integrated design process – and negative impacts 
– low thresholds for highest ratings and tendency to 
gain LEED rating with projects that hardly pass the 
thresholds, largely neglecting the principles of energy 
efficiency. Based on a few prominent LEED platinum 
examples, the beginnings of a LEED style of designing 
interiors in historical landmark buildings are pointed 
out as well.
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начина на који амерички градитељи решавају еколошке 
изазове. Варијанте LEED система имплементиране су такође 
и у Бразилу, Мексику и Индији [13].
У овом раду критички се разматра LEED систем за 
оцењивање одрживости архитектуре комерцијалних 
ентеријера. У првом делу рада (секције 2-4) приказани су 
детаљи LEED система, интегрисани процес пројектовања и 
неке уобичајене технике за освајање LEED поена. У другом 
делу рада (секцијa 5) анализира се применљивост овог 
система у Европи и код нас. Коначно, у трећем делу рада 
(секција 6), на основу неколико примера LEED платинастих 
ентеријера, указује се на зачетке LEED стила пројектовања 
ентеријера у историјским зградама.

•	 LEED у САД [6];
•	 HK-BEAM у Хонг Конгу [7];
•	 CASBEE у Јапану [8];
•	 Green Star у Аустралији [9];
•	 DGNB у Немачкој [10];
•	 ESCALE у Француској [11];
•	 VERDE у Шпанији [12].

Међу овим методима, највећи маркетиншки потенцијал за 
сада је достигао LEED, који је 2000. године развила 
непрофитна организација US Green Building Council, кроз 
консензус више од четири хиљаде корпоративних чланова 
из америчке грађевинске индустрије. У одсуству значајнијих 
државних напора, LEED систем је стекао велики 
маркетиншки потенцијал у САД и постао један од главних 

LEED СИСТЕМ ОЦЕЊИВАЊА ОДРЖИВОСТИ АРХИТЕКТУРЕ КОМЕРЦИЈАЛНИХ ЕНТЕРИЈЕРА

LEED систем је од свог настанка више пута прошириван обухватањем нових области архитектуре, 
од нових зграда преко реновација историјских зграда до комерцијалних ентеријера. LEED системи 
засновани су на опште прихваћеним енергетским и еколошким принципима и представљају 
баланс између познатих, признатих техника и концепата у повоју [6]. Сваки од различитих LEED 
система подељен је у пет еколошких категорија: 

•	 одрживост локације;
•	 ефикасна употреба воде; 
•	 енергија и атмосфера;
•	 материјали и ресурси и 
•	 еколошки квалитет унутрашњег простора. 

Свака категорија састоји се од кредита чија се испуњеност оцењује одређеним бројем поена. 
Сваки LEED кредит вреди бар један поен, при чему су LEED кредити позитивни цели бројеви. LEED 
систем укупно има 100 поена, а њихова расподела по кредитима, по мишљењу USGBC, одражава 
значај еколошких утицаја и друштвених доприноса сваког од кредита током пројектовања, 
изградње, употребе и одржавања зграда, као што су: емисија угљен-диоксида, коришћење 
фосилних горива, отровних супстанци и карциногена или загађивача ваздуха и вода. Додатна 
категорија, иновације у пројектовању, односи се на стручност и мере у пројектовању одрживих 
зграда које нису покривене стандардним категоријама. Постоје такође и регионални бонус поени 
који наглашавају важност локалних ресурса у одређивању најбољег еколошког пројектовања и 
грађевинске праксе. 
LEED систем оцењивања одрживости архитектуре комерцијалних ентеријера односи се на 
специфичности изнајмљених простора, првенствено у канцеларијским, трговинским и јавним 
зградама (када је изнајмљен само део зграде). Овај систем употребљава се заједно са LEED 
системом којим се  оцењују конструкција и омотач зграде, што зграду припрема за еколошки 
свесне станаре. Расподела кредита у овом LEED систему дата је у Табели 1.
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Одрживост локације 21 могући поен
Кредит 1: Избор локације 1-5
Кредит 2: Густина насеља и повезаност заједнице 6
Кредит 3.1: Алтернативни превоз – приступ јавном саобраћају 6
Кредит 3.2: Алтернативни превоз – паркинг за бицикле и гардероба 2
Кредит 3.3: Алтернативни превоз – паркинг простор 2

Ефикасно коришћење воде 11 могућих поена
Предуслов 1: Смањење потрошње воде (конструкција и омотач)
Кредит 1: Смањење потрошње воде 6-11

Енергија и атмосфера 37 могућих поена
Предуслов 1: Изградња фундаменталних енергетских система
Предуслов 2: Минималне енергетске перформансе
Предуслов 3: Одржавање фундаменталних система за хлађење
Кредит 1.1: Оптимизација енергетских перформанси – снага осветљења 1-5
Кредит 1.2: Оптимизација енергетских перформанси – контрола осветљења 1-3
Кредит 1.3: Оптимизација енерг.перформанси – систем за грејање, хлађење и климатизацију 5-10
Кредит 1.4: Оптимизација енергетских перформанси – опрема и уређаји 1-4
Кредит 2: Побољшани енергетски системи 5
Кредит 3: Мерење и верификација 2-5
Кредит 4: Енергија из обновљивих извора 5

Материјали и ресурси 14 могућих поена
Предуслов 1: Смештај и скупљање отпада за рециклирање
Кредит 1.1: Дугорочност изнајмљивања простора 1
Кредит 1.2: Поновно коришћење (reuse) зграде – задржавање унутрашњих неструктурних 
компоненти

1-2

Кредит 2: Управљање грађевинским отпадом 1-2
Кредит 3.1: Поновно коришћење материјала 1-2
Кредит 3.2: Поновно коришћење намештаја 1
Кредит 4: Рециклирани садржај у материјалима 1-2
Кредит 5: Регионални материјали 1-2
Кредит 6: Брзо обновљиви материјали 1
Кредит 7: Дрво из одрживо сечених шума 1

Квалитет унутрашњег окружења 17 могућих поена
Предуслов 1: Минималне перформансе за квалитет ваздуха унутар зграде
Предуслов 2: Контрола дуванског дима у окружењу
Кредит 1: Надзор уноса спољног ваздуха 1
Кредит 2: Повећана вентилација 1
Кредит 3.1:План управљањем квалитета ваздуха унутар зграде – током изградње 1
Кредит 3.2: План управљањем квалитета ваздуха унутар зграде – пре усељења 1
Кредит 4.1: Нискоемисиони материјали – лепкови 1
Кредит 4.2: Нискоемисиони материјали – боје и премази 1
Кредит 4.3: Нискоемисиони материјали – подови 1
Кредит 4.4: Нискоемисиони материјали – производи од композитног дрвета и 
пољопривредних влакана

1

Кредит 4.5: Нискоемисиони материјали – системски намештај и седење 1
Кредит 5: Контрола унутрашњих извора хемикалија и загађивача 1
Кредит 6.1: Могућност контроле система – Осветљење 1
Кредит 6.2: Могућност контроле система – Топлотни комфор 1
Кредит 7.1: Топлотни комфор – Пројектовање 1
Кредит 7.2: Топлотни комфор – Верификација 1
Кредит 8.1: Искоришћеност дневног светла 1-2
Кредит 8.2: Поглед ван са места за седење 1

Иновације у пројектовању 6 могућих поена
Кредит 1: Иновације у пројектовању 1-5
Кредит 2: Ангажовање LEED акредитованог особља 1

Регионални приоритет 4 могућа поена
Кредит 1: Регионални приоритет 1-4

Табела 1. 
Расподела поена по кредитима у LEED 2009 систему оцењивања 
одрживости архитектуре комерцијалних ентеријера.
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Сам процес оцењивања врши независна организација Green Building Certification 
Institute. Статус пројекта одређује се на основу укупног броја добијених поена:

сертификован 40-49 поена
сребрни 50-59 поена
златни 60-79 поена
платинасти 80-100 поена

До средине августа 2010. године 84 комерцијална ентеријера оцењена су као LEED 
платинасти пројекти [14], од чега се 70 налази у САД, 8 у Индији, 2 у Кини и по један 
у Великој Британији, Шпанији, Аустралији и Уједињеним Арапским Емиратима. 
Главни разлог за мали број LEED сертификованих објеката не лежи толико у тежем 
пројектовању колико у трошковима за припрему додатне документације за 
добијање LEED сертификата. Наиме, сваку од примењених техника на основу којих 
се очекују поени потребно је опширно и детаљно документовати, а затим чекати на 
одлуку Green Building Certification Institute  о остварености траженог нивоа 
сертификовања. Фиона Козинс (Fiona Cousins), шеф групе за машинство и одрживост 
у њујоршком Arup-у процењује да припрема документације о перформансама 
зграде за LEED кошта око сто хиљада долара, што је кап у мору за пројекат од 50 
милиона долара, али тешко прихватљиво за мале пројекте [15]. У пракси се зато 
дешава да клијенти захтевају од пројектаната да прате LEED препоруке, иако не 
планирају добијање LEED сертификата.

LEED СИСТЕМ УСЛОВЉАВА ПРОЦЕС ПРОЈЕКТОВАЊА

Многи LEED поени не могу се остварити без сарадње свих учесника у пројектовању 
– архитеката, грађевинаца, електроинжењера, машинаца, еколога и извођача. 
Штавише, LEED систем предвиђа и посебан поен за ангажовање LEED акредитованог 
стручњака у пројектном тиму. Више студија показало је да цена изградње зелених 
зграда највише зависи од процеса њиховог пројектовања: скупе зелене зграде 
често су резултат одлука донетих у последњем тренутку [16]. Због тога долази до 
напуштања класичног тока пројектовања – архитекте пројектују, инжењери додају 
техничке системе, а извођачи граде – и прелази се на интегрисани процес 
пројектовања у САД.
У новом процесу, најпре се организује заједнички састанак (charrette) на коме 
учесници пројекта систематично пролазе кроз LEED списак кредита и дискутују које 
је поене могуће достићи предвиђеним буџетом. Адитивна структура LEED система 
и широки распон поена за златну и платинасту оцену – по 20 поена од укупно 100 - 
утичу да се пројектни тим на првом састанку углавном изјашњава о очекиваној 
оцени пројекта, а затим се развијају стратегије којима ће се осигурати довољно 
поена за такву оцену, при чему су изабрани поени оптимални по питању трошкова 
и времена. LEED оцена пројекта понајвише зависи од одлука донетих на почетном 
састанку, па је због тога то изузетно интензиван процес који обично траје неколико 
дана. Након њега, чланови пројектног тима остају у међусобном контакту и 
размењују битне информације на недељном нивоу. Овакав приступ је, на пример, 
коришћен код пилот пројекта ентеријера Interface изложбеног простора [17]. 
Главна мана адитивне основе LEED система је што трошкови имплементације 
одређених кредита нису увек у сагласности са бројем поена које они носе. Иако је 
пожељно да бројеви поена одражавају значај еколошких утицаја кредита, у 
одсуству поузданих података који би квантификовали те утицаје током животног 
века зграде, бројеви поена се одређују кроз консензус чланова USGBC, који дају 
своја, често пристрасна виђења релативног значаја побројаних еколошких 
питања [18].
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НЕКЕ УОБИЧАЈЕНЕ ТЕХНИКЕ ОСВАЈАЊА LEED ПОЕНА

Aдитивна структура LEED система и широк распон поена за 
највише оцене утицали су да се у пракси издвоје неке 
уобичајене технике за освајање LEED поена.
У категорији Одрживост локације  многи кредити имају врло 
мали утицај на цену пројекта. Овде углавном долази до појаве 
дихотомије: за изабрану локацију поени се или лако добијају 
уз ниске трошкове, или су потпуно непрактични. На пример, 
поени за Алтернативни превоз – паркинг за бицикле и 
гардероба имају мали утицај на процес пројектовања – 
једноставно треба инсталирати довољан број држача 
бицикала, места за пресвлачење и тушева. Управо зато, ова 
категорија је прецењена – она носи укупно 21 поен, што је 
знатно више од осталих категорија (изузев категорије Енергија 
и атмосфера).
Код категорије Ефикасно коришћење воде типичан приступ је 
примена арматура са ниским протоком за тоалете и тушеве, 
уређаја које покрећу сензори, водокотлића са два нивоа 
испирања и писоара са смањеним испирањем. Ове стратегије 
су релативно јефтине и брзо се отплаћују, а довољне су за 
добијање поена у овој категорији. У суштини, било би 
сврсисходније прописати ове стратегије као обавезан 
предуслов за све нове пројекте, а не остављати их као 
опцију.
Категорија Енергија и атмосфера, која има директни утицај 
на климатске промене и коришћење фосилних горива, јако је 
проблематична у LEED систему. Истраживања показују да не 
постоји довољно јак подстицај за постизање великог броја 
поена у овој категорији, изузев неколико основних поена за 
смањење потрошње енергије [20]. Остваривање поена у овој 
категорији захтева доста напора пројектног тима и 
представља изазов код многих пројеката [23,24,25]. Због тога 
се често одустаје од ових поена, иако они представљају 
оправдану инвестицију, јер је за њих лако израчунати 
конкретне добитке током века трајања. Штавише, у ранијим 
верзијама LEED система било је чак могуће добити платинасту 
оцену без и једног јединог поена за енергетску ефикасност!
Добијање поена у овој категорији понајвише захтева: 

•	 одређивање оптималне величине техничких 
система и пажљиво пројектовање зона коришћења 
на основу анализе заузетости просторија и њиховог 
времена коришћења, односно анализе стварних 
оптерећења и перформанси у сличним постојећим 
зградама;

•	 унапређење омотача зграде, кроз побољшану 
изолацију, постављање стакла са бољим 
перформансама и смањење инфилтрације 
ваздуха;

•	 заштиту од прекомерног сунчевог зрачења и 
искоришћење дневне светлости, ради смањења 
потреба за вештачким осветљењем;

Ово је довело до тога да се код многих пројеката појављују 
исте, јефтине стратегије – паркет од бамбуса, држачи за 
бицикле – које доносе важне поене, али са малим утицајем 
на околину [15]. Студије [19,20] су показале да многи пројекти 
често избегавају да употребе напредније или скупље 
стратегије. Као последица, у пројектима се највише пажње 
поклања решењима у категоријама: одрживост локације, 
ефикасно коришћење вода и квалитет унутрашњег окружења, 
док се најмање пажње поклања енергетској ефикасности. 
Штавише, до средине 2007. године пројекти су могли да буду 
сертификовани, а да не добију нити један од поена усмерених 
на смањење емисије CO2. Том Паладино (Tom Paladino) упутио 
је јавну критику LEED система у интервјуу за часопис Меtropolis 
[21]: „Волео бих да видим да се LEED озбиљније позабави 
данашњим еколошким изазовима, на пример, климатским 
променама, нестанком шума или питањима воде у 
одређеним регијама. У овом тренутку, ако организација жели 
да допринесе решавању проблема климатских промена, није 
јасно како LEED може да пружи подршку“. 
Као одговор на критике да претходни модел није посвећивао 
довољно пажње климатским променама, USGBC је направио 
верзију 3.0 система у којој су основне поставке остале исте, 
али је категоријама енергетске ефикасности и ефикасном 
коришћењу вода додељен знатно већи број поена него раније 
[22]. Међутим, из табеле 1 јасно је да објекат и даље може да 
буде сертификован на златном нивоу, а да не освоји нити 
један поен из категорије енергија и атмосфера, изузев 
задовољавања неопходних предуслова!
Позитиван ефекат вероватно би имала и врло једноставна 
промена: поред крајње оцене објекта (сертификован, 
сребрни, златни или платинасти), треба јавно приказати и 
бројеве поена које је објекат добио за сваку од пет еколошких 
категорија. Oвакве информације није лако пронаћи – чак и 
званичан списак свих LEED сертификованих пројеката [14] 
садржи само укупан број освојених поена. Јавно приказивање 
поена по категоријама могло би да допринесе да пројектни 
тимови напусте тенденцију да освоје један поен више од 
потребног минимума за жељену оцену, а као последицу би 
имало постављање виших циљева и очекивања приликом 
пројектовања.
Такође, не треба сметнути с ума да интегрисање одрживог 
дизајна почиње у раној фази пројектовања и наставља се не 
само кроз процес изградње, већ и кроз коришћење објекта. 
Једна од највећих рањивости одрживих зграда је управо 
крајњи корисник. Ниједна од нових технологија не може да 
делује уколико је људи, који бораве у згради и одржавају је, 
не користе оптимално. Сходно томе, едукација крајњих 
корисника такође би требало да се уврсти у LEED систем као 
један од важних и неопходних предуслова за добијање LEED 
сертификата.
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•	 раздвајање топлотних и вентилационих захтева, 
коришћење подног и зидног грејања и хлађења 
кроз веће површине;

•	 извлачење топлоте из истрошеног ваздуха и воде.
У часопису Меtropolis  [26] процењено је да мере као што су 
lightshelves (рефлектујуће површине постављене хоризон-
тално изнад прозора које доприносе дубљем распростирању 
дневног светла унутар просторије), прозори који се могу 
отварати и осветљење са подесивом јачином могу да доведу 
до уштеда у енергији од 30-35%. Даље коришћење пасивних 
соларних техника и извлачења топлоте из истрошеног 
ваздуха могу да доведу до уштеда у енергији од 50-55%.
Кредити у категорији Материјали и ресурси спадају у две 
јасно разграничене целине, при чему се већина пројеката 
углавном бави поенима везаним за управљање 
грађевинским отпадом, који се добијају тако што се сав отпад 
током градње сортира за рециклирање на самом градилишту. 
Поене за поновну употребу материјала је теже добити, јер 
код већине зграда нема довољно прилика за употребу већ 
коришћених материјала, производа или намештаја (који су 
обновљени, али не и рециклирани) како би се прешао 
предвиђени праг од 5% или 10% употребе таквих материјала 
у ентеријеру. Иако се овакви материјали или производи могу 
јефтино искористити и чак довести до смањења трошкова, 
високо постављени праг је ограничавајући фактор због кога 
се ти поени добијају тек код ретких пројеката.
Ситуација је једноставнија код кредита за рециклирани 
садржај материјала, с обзиром да постоји довољно 
стандардних материјала (подова, радних плоча, преградних 
зидова итд.) који већ имају велики садржај рециклираних 
материјала, тако да се први поен за овај кредит добија без 
додатних трошкова и пројектантских напора.

Категорија Квалитет унутрашњег окружења најпопуларнија 
је за скупљање поена, са многим кредитима врло добро 
представљеним у скоро свим пројектима. На пример, да би се 
обезбедио предуслов Контрола дуванског дима у окружењу 
довољно је забранити пушење у згради (у Европи је ово 
законска обавеза, док је у САД то опција власника и станара 
зграде). Побољшање вентилације се једноставно 
имплементира додавањем сензора за CO2, који сигнализирају 
потребу за свежим ваздухом, у контролни систем вентилације 
и уградњом прозора који се могу отварати и обезбедити 
природну вентилацију.
Поене за употребу нискоемисионих материјала, лепкова, боја, 
премаза и подова лако је остварити, јер су такви производи 
широко доступни на тржишту, и имају минималне додатне 
трошкове. 
Са тренутним степеном развоја енергетски ефикасних система 
за осветљење (компактне флуоресцентне сијалице и LED 
сијалице), чији се интензитет светла може подешавати, њихово 
коришћење је постало стандард у скоро свим пројектима и 
ово је такође један од поена које је лако остварити.
Постоје два главна начина за остваривање поена за 
искоришћеност дневног светла и обезбеђивање погледа ван 
са места за седење. Први је да се пројектом обезбеди да 
максимално растојање од места за седење до прозора буде 
што мање, као и да се поставе стаклене преграде између 
просторија. Други је да се повећа продирање дневног светла у 
унутрашњост зграде исправним оријентисањем основе, 
постављањем стакла високих перформанси и lightshelves, kоје 
ће дневно светло рефлектовати на таваницу и дубље у 
унутрашњост простора.

ПРИМЕНА LEED СИСТЕМА ВАН САД

Иако је од настанка система сертификовано тек нешто мање од седам хиљада 
зграда, што је безначајно у поређењу са више од милион кућа које се годишње 
граде у САД, захваљујући напорима које USBGC улаже у промовисање LEED система, 
као и због његове једноставне структуре, LEED је успео да стекне значајан 
маркетиншки потенцијал у САД: више од 40 хиљада стручњака добило је LEED 
акредитацију, а одређени број општина у САД већ сада захтева добијање LEED 
сертификата за све нове објекте [15]. Штавише, недавно је показано да енергетски 
ефикасне и LEED сертификоване пословне зграде широм САД постижу 3-6% веће 
закупнине простора и око 16% веће продајне цене у поређењу са зградама истог 
квалитета на истој локацији [27], што ће сигурно довести до даљег повећања 
популарности зелене градње у САД.
LEED систем је постигао одређену популарност и ван САД. У табели 2 приказани су 
подаци о броју платинастих, златних, сребрних и сертификованих објеката у 
земљама Европе, Азије, Северне и Јужне Америке.
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Регион
                       
Укупно

           
Платинасти  Златни

                   
Сребрни Сертифи-ковани

У целом свету 6489 344 2441 2116 1584

САД 6106 303  2267 2016 1517

Европа 48 5  20 9 14

Велика Британија 11 1 6 2 2

Шпанија 7 1 4 2

Италија 6 2 1 3

Финска 6 1 1 1 3

Шведска 3 1 2

Пољска 3 1 2

Данска 2 2

Немачка 2 1 1

Румунија 1 1

Португалија 1 1

Норвешка 1 1

Француска 1 1

Естонија 1 1

Ирска 1 1

Чешка 1 1

Бугарска 1 1

Азија 203 30 101 49 22

Кина 79 4 42 24 9

Индија 57 19 28 7 3

У. А. Емирати 18 2 7 7 2

Шри Ланка 9 2 4 2

Јапан 7 3 1 3

Сингапур 7 5 2

Хонг Конг 5 4 1

Турска 5 2 3

Тајван 4 4

Тајланд 3 1 1 1

Јужна Кореја 3 1 1 1

Малезија 2 1 1

Израел 2 1 1

Саудијска Арабија 1 1

Вијетнам 1 1
Остале државе  
С. и Ј. Америке 124 5 50 40 29

Канада 91 4 35 30 22

Бразил 19 1 9 5 4

Мексико 8 5 1 2

Чиле 2 2

Перу 1 1

Панама 1 1

Костарика 1 1

Колумбија 1 1

Табела 2.
Број LEED сертификованих објеката у различитим државама.
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С друге стране, у Европи је велики акценат стављен управо 
на енергетску ефикасност и обновљиве изворе енергије, у 
светлу обавеза из Одлуке ЕУ бр. 406/2009/EC о смањењу 
емисије CO2 до 2020. године за бар 20% испод нивоа из 1990. 
године, и из Директиве ЕУ бр. 2009/28/EC да се до 2020. 
године бар 20% укупних енергетских потреба земаља ЕУ 
покрива из обновљивих извора енергије. Директива ЕУ бр. 
2008/0223 (COD) о енергетским перформансама зграда 
предвиђа да на националном нивоу у ЕУ треба предузети 
мере које ће довести до повећања броја зграда скоро нулте 
енергије (код којих је годишња потрошња енергије незнатно 
већа од енергије коју зграде могу да произведу користећи 
обновљиве изворе енергије) [29].
На пример, процењује се да нови објекти у Немачкој, због 
високо постављених законских минимума, аутоматски 
задовољавају многе LEED кредите и могу да освоје сребрни 
ниво без икаквих додатних трошкова, а да златни ниво могу 
достићи већ уз минимална повишења стандарда [30]. Због 
тога је у Немачкој недавно развијен нови добровољни метод 
DGNB за процењивање одрживости архитектуре [10,31], који 
узима у обзир европске строже законске одредбе, а такође 
покрива и категорије које нису укључене у LEED систем: 
економске, социјалне, културне и функционалне аспекте.

ЗАЧЕЦИ LEED СТИЛА ПРОЈЕКТОВАЊА КОМЕРЦИЈАЛНИХ 
ЕНТЕРИЈЕРА У ИСТОРИЈСКИМ ЗГРАДАМА

Упоређујући сличности у LEED платинастим пројектима 
ентеријера за The Energy Foundation, Autodesk West Coast 
Headquarters и BOORA Architects приказаним у наредним 
подсекцијама, закључује се да је  могуће говорити о појави 
својеврсног LEED стила  у пројектовању ентеријера унутар 
историјских зграда. Овај “стил” огледа се у огољавању и 
излагању погледу конструкције зграде – бетонске таванице, 
стубова, механичких система, зидова од цигала, исполираних 
бетонских подова. Поред практичне вредности (боље 
простирање дневног светла у простору због веће висине, 
избегавање коришћења премаза са испарљивим органским 
једињењима), добија се и врло специфична естетска вредност 
– грубе површине и сива боја бетона пружају јак контраст 
бојама и глатким површинама материјала примењених у 
ентеријеру.

На графикону 1 приказан је проценат платинастих, златних, 
сребрних и сертификованих објеката међу LEED 
сертификованим објектима у САД, осталим државама 
Северне и Јужне Америке, Европе и Азије. Из графикона се 
види да је у Европи и Азији проценат платинастих објеката 
два, односно, три пута већи него у САД, а да је проценат 
златних објеката такође значајно већи у Азији. Ови подаци 
иду у прилог тврдњи да зелени приступ архитектури у 
Америци заостаје за Европом и Азијом. Док амерички 
пројектанти бирају LEED стратегије као из менија, у Европи и 
Азији се много више потенцира иновативност у зградарству. 
На пример, одрживе особине Foster+Partner Hearst торња у 
Њујорку, који је 2006. године сертификован на LEED златном 
нивоу, ситнице су у поређењу са стратегијама за коришћење 
дневног светла и природне вентилације које је иста фирма 
применила скоро десет година раније на чувеној згради 
Commerzbank у Франкфурту. Иновације у Европи и Азији 
последица су културних норми, веће цене енергије и 
дугорочних пореских олакшица које дозвољављју 
пројектантима да се фокусирају на много дужи временски 
период него што је то случај у Америци, где је повећање 
почетне инвестиције врло осетљиво питање [15]. Стога не 
чуди што LEED није успео да постигне већу популарност у 
Европи – из табеле 2 се види да се свега 0.7% од укупног 
броја LEED сертификованих објеката налази у европским 
државама. 
Додатни разлог слабој популарности LEED система у Европи 
вероватно се може наћи и у недовољној пажњи посвећеној 
енергетској ефикасности и промоцији коришћења 
обновљивих извора енергије. Фотонапонски панели и друге 
мере које су исплативе тек на дужи рок, често се примењују 
код мањих, трофејних зграда где могу да имају мерљив 
утицај и високу видљивост, а чији се трошак може оправдати 
кроз донације (или државне субвенције у Европи). Међутим, 
такве мере ретко се примењују код зграда са 50 000 м2 код којих 
је однос трошкова и добити најбитнији за инвеститора. У САД 
показано је да LEED сертификоване пословне зграде, у просеку, 
не показују значајне уштеде енергије у поређењу са сличним не-
LEED зградама, уколико се поред енергије која се троши у самим 
зградама посматрају и губици који настају приликом производње 
и дистрибуције електричне енергије [28]. 

Графикон 1. 
Проценат платинастих, златних, 
сребрних и сертификованих објеката 
међу LEED сертификованим објектима у 
САД, осталим државама С. и Ј. Америке, 
Европе и Азије.
Diagram 1. 
Percentage of Platinum, Gold, Silver and 
Certified buildings among LEED certified 
buildings in USA, other states of N. and S. 
America, Europe and Asia.
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The Energy Foundation, Сан Франциско

Пројектант: 
TannerHecht Architecture, Сан Франциско и Сан Диего
Извођач: BCCI Builders, Сан Франциско и Пало Алто
Површина: 1740 m2
Усељено: јул 2008.
Податак о освојеним LEED поенима: 43 од 57
(оцењен по LEED CI 2.0 систему)

The Energy Foundation је партнерство филантропских инве-
ститора за промовисање технологија чисте енергије. Нови 
пословни простор фондације демонстрира посвећеност очу-
вању животне средине кроз опсежну употребу стратегија 
одр живе градње. Пословни простор смештен је у историјској 
Bently Reserve згради из 1924., која је реновирана 2005. године 
и добила сребрну LEED оцену за конструкцију. LEED сребрна 
оце на постављена је као предуслов за све фирме које из-
најмљују простор у овој згради, мада је The Energy Founda tion 
поставила своје циљеве много више. Ово је први LEED 
платинасти пројекат комерцијалних ентеријера у 
Калифорнији.

Простор садржи 25 приватних канцеларија и 42 радна места, 
једну велику, три мале конференцијске сале и неформална 
места за окупљање. Савремен је, али не и разметљив. 
Фондација је од пројектаната захтевала да овековече 
прошлост зграде, нагласе контрасте, учине ентеријер 
отвореним како би се охрабрила сарадња, да обезбеде 
дневно светло и поглед из зграде.

Као почетни корак, скинут је малтер са спољних зидова, 
безбојним премазима су заштићени оригинални зидови од 
опеке и армирани бетонски стубови додати током 1980-их. 
Изостављање изолације и остављање оригиналних 
једноструких прозора је естетски, а не и функционалан избор, 
мада је он оправдан благом климом Сан Франциска.

Сл. 1. 
Рецепцијa
Fig. 1. 
Reception area

Сл. 2. 
Радна местa
Fig. 2. 
Working places

Сл. 3. 
Огољена таваница и стубови
Fig. 3. 
Stripped-down ceiling and columns

Сл. 4. 
Место за дружење
Fig. 4. 
Public places
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План основе следи из одлуке да се велика конференцијска сала смести у 
североисточни угао који има најбољи поглед на залив. Приватне канцеларије и 
радна места поређани су уз ивицу зграде, а слободна употреба стаклених преграда 
и зидова омогућава да дневно светло допире и до јавних простора у центру плана.
Одлука да се плафон, зидови, структура и већи део бетонског пода оставе видљивим, 
била је како естетски, тако и економски потез. С обзиром да су ефикаснији системи 
за вентилацију и осветљење већ уграђени током реновирања зграде, пројектанти 
су се усредсредили на коришћење сертификованог дрвета из одрживо сечених 
шума за ормаре, врата и намештај, тепиха са рециклираним садржајем, изолације 
од рециклираног памука за унутрашње зидове, високо ефикасних арматура у 
тоалетима и локално произведених материјала и намештаја. 

Сл. 5. 
План основе
Fig. 5. 
Floor plan

Поред ових „стандардних“ опција, пројектанти су увели и неке иновације, као што је 
велики конференцијски сто направљен од рециклираног дрвета и старих 
фотонапонских панела. За што боље искоришћење дневног светла служе 
флуоросцентне светиљке са подесивом јачином осветљења, у које су уграђени 
фотосензори за одређивање оптималне јачине светла. Свако радно место има 
сопствени термостат за оптимално вентилирање сваког заузетог места у складу са 
потребама.
Приказане фотографије су преузете из [32].

Сл. 6. 
Конференцијски сто
Fig. 6.
Conference table
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Autodesk West Coast Headquarters, Сан Франциско

Пројектант: Anderson Anderson Architecture, Сан Франциско и HоK, Сан Франциско
Извођач: DPR Construction, Сан Франциско
Површина: 3900 m2
Усељено: март 2009.
Податак о освојеним LEED поенима: 44 од 57 (у LEED CI 2.0 систему)

Седиште Autodesk-а на западној обали САД састоји се од канцеларијског дела, 
конференцијског центра и галерије и смештено је у историјској згради у центру Сан 
Франциска. У галерији су изложени производи високе технологије дизајнирани 
помоћу Autodesk-ових програма. Галерија има елементе минималистичког дизајна 
да би се нагласила интерактивност са простором. Спуштене полупровидне кутије, 
челик изложен погледу и полирани бетон представљају палету која окружује 
галерију и просторе за окупљање. Заједно са белим, пловећим површинама које 
подсећају на честу маглу у Сан Франциску, оне дозвољавају простору да се користи 
заједно са видео пројекторима тако да приказ филмова може да се шета преко 
целог простора галерије.
Нови пројекат ентеријера наглашава и искоришћава историјске детаље зграде: 
бетонску таваницу, оригиналне стубове, двоспратне прозоре и њен сиров и 
индустријски изглед. Подови у главним областима огољени су до бетона и затим 
полирани. Ентеријер је тако оријентисан да је најбољи приступ дневном светлу 
додељен канцеларијском простору. Елементи намештаја су ниски и не заклањају 
поглед ван када се седи на радном месту. Отвореност радног простора креира и 
подржава атмосферу сарадње и креативности. Да би се искористили регионални 
материјали и дала специфичност пројекту, шанк у кухињи за запослене је направљен 
од 7,5 цм дебеле табле добијене од стабла пале секвоје, аутохтоне врсте у северној 
Калифорнији.
Приказане фотографије су преузете из [33] и [34].

Сл. 7.
Рецепција
Fig. 7. 
Reception area
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Сл. 8. 
Конференцијски 

простор
Fig. 8. 

Conference area

Сл. 9. 
Радна места
Fig. 9. 
Working area

Сл. 10. 
Галерија
Fig. 10. 
Gallery

Сл. 11. 
Сто од стабла 
пале секвоје
Fig. 11. 
Fallen sequoia 
kitchen table
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BOORA Architects Office, Портланд
Пројектант: BOORA Architects, Портланд
Извођач: Fortis Construction, Портланд
Површина: 2200 m2

Усељено: 2008. године
Податак о освојеним LEED поенима: 45 од 57 (оцењивање по 
LEED 2.0 верзији система)

Пројектни биро реновирао је простор који је и раније 
изнајмљивао у складу са филозофијом и уобичајеном 
праксом остваривања LEED поена. У новом ентеријеру, одмах 
по изласку из лифта, примећују се широко отворени простори 
који подржавају тимски рад, висока огољена таваница, дрво 
и бетон грубе текстуре. Историјска Морганова зграда из 1913. 
године пројектована је и изграђена пре ере клима уређаја, 
када електрично осветљење није било поуздано, тако да је 
имала одличне услове за два битна LEED кредита: природно 
осветљење и вентилацију. Зграда од цигле и теракоте има 
облик слова Е са задње стране, што омогућава да дневно 
светло продре дубоко у унутрашњи простор. Приликом 
реновације скинут је раније спуштени плафон те се тако 
добило још 0.75м висине и постигло се боље простирање 
дневног светла. Бетонски стубови директно су изложени 
погледу. Природну вентилацију омогућавају прозори који се 
могу отварати, а са спољне стране је, као специфичност 
пројекта, постављен сензор повезан са знаком „ОТВОРИ 
ПРОЗОР“ који упозорава запослене када је спољна 
температура идеална за отварање прозора.
Фотографије су преузете из [35] и [36].

Сл. 15. 
План основа

Fig. 15. 
Floor plans

Сл. 12. 
Радни простор
Fig. 12. 
Working space

Сл. 13. 
Радни простор

Fig. 13. 
Working space

Сл. 14. 
Простор за 

презентације
Fig. 14. 

Presentation area
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ЗАКЉУЧАК
Без обзира на недостатке LEED система оцењивања, не може 
се порећи да он има позитиван утицај на грађевинску 
индустрију у САД уводећи у праксу интегрисани процес 
пројектовања. LEED можда није систем који поставља најви-
ше захтеве, али је ипак допринео повећању свести о зеле ној 
архитектури код инвеститора, архитеката и гради теља.
Важан индикатор за тржишну прихватљивост и потенцијал 
одрживе архитектуре код нас је и спремност учесника на 
тржишту да поседују, управљају или закупљују одрживу 
зграду. Године 2009. спроведена је анкета на простору 
западног Балкана међу 97 власника, закупаца и градитеља 
(инвеститора, архитеката, извођача, трговаца некретнинама 
и консултаната): 45% испитаника одговорило је да у следећих 
пет година себе види као власника, закупца или градитеља 
одрживе зграде, док је 40% одговорило: „Можда“ [16]. 
Резултати анкете такође показују и да испитаници очекују 
велики помак према одрживој архитектури у региону већ за 
пет година. 
Иако се промовисање LEED система може већ сада приметити 
и у Србији, сигурно је да треба проучити и новонастали 
немачки DGNB систем пре него што се процени који од њих је 
боље прилагођен српском тржишту.

ЛИТЕРАТУРА
[1] Вуксановић Д. (2007), Принципи архитектонског и урбанистичког 

пројектовања у контексту енергетске ефикасности зграда, Архитектура и 
урбанизам 20-21, 37-49.

[2] Pucar M, Nenković-Riznić M. (2007), Legislative and policy in energy efficient 
designing and renewable energy sources: Applications in Serbia, Spatium 15-
16, 66-71.

[3] Burnett J. (2007), City buildings – Eco labels and shades of green!, Landscape 
and Urban Planning 83, 29-38.

[4] Baldwin R, Leach S.J, Doggart J, Attenborough M. (1990), BREEAM 1/90: An 
Environmental Assessment for New Office Designs, Building Research 
Establishments, Garston.

[5] Baldwin R, Yates A, Howard N, Rao S. (1998), BREEAM 98 for Offices, Building 
Research Establishments, Garston.

[6] US Green Building Council (2009), LEED 2009 for Commercial Interiors, http://
www.usgbc.org/leed/ci/, приступљено децембра 2009.

[7] HK-BEAM Society (2004), http://www.hk-beam.org.hk/general/home.php, 
приступљено августа 2010.

[8] Japan Sustainable Building Consortium (2006), An Overview of CASBEE,  
http://www.ibec.or.jp/CASBEE/english/overviewE.htm, приступљено 
августа 2010.

[9] Green Building Council Australia (2009), What is Green Star?, http://www.
gbca.org.au/green-star/green-star-overview/, приступљено августа 2010.

[10] German Sustainable Building Council (2008), DGNB certification system, 
http://www.dgnb.de/en/certification/the-german-sustainable-building-
certification/index.php?edit_document=1, приступљено августа 2010.

[11] Nibel S (2000), ESCALE, assessment method of buildings environmental 
performance – France, http://crisp.cstb.fr/view_rdworks.asp?id_rdworks=11, 
приступљено августа 2010.

[12] Green Building Council Espana (2009), General Information,  http://www.
gbce.es/certificate/general-information, приступљено августа 2010.

[13] Lockwood C. (2006), Building the green way, Harvard Business Review, June 
2006, 1-9. 

[14] Green Building Certification Institute (2010), http://www.gbci.org/Docs/
Archive/PublicLEEDProjectDirectory.xls, приступљено 17. августа 2010.

[15] Russell J.S. (2007), Can LEED Survive the Carbon-Neutral Era?, Metropolis 
Magazine, http://www.metropolismag.com/story/20071121/can-leed-
survive-the-carbon-neutral-era, приступљено јануара 2010.


