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Циљ предмета 

Упознавање студената са кључним појмовима и процедурама у савременом просторном планирању, с нагласком 
на примени еколошких принципа у просторним плановима разних нивоа. 

Исход предмета  
Овладавање битним професионалним знањима о еколошким техникама, оријентацијама и изазовима у изради 
савремених просторних и урбанистичких планова. 

Садржај предмета 

Теоријска настава 

Дефиниције и циљеви просторног планирања као науке и друштвене делатности. Технички, демографски, 
економски, социјални и еколошки елементи у просторном планирању. Садржај и сврха просторног планирања. 
Еколошки инструменти у просторном планирању. Просторни планови различитих нивоа (национални, 
регионални, општински, просторни план подручја посебне намене). Различити приступи у еколошком 
просторном планирању (технократски, економистичко-либерални, хуманистички, заступнички). Друштвена 
улога просторног планирања. 
Практична настава 

Упознавање са појединим врстама просторних планова и овладавање њиховим елементима (инфраструктурни, 
еколошки, социо-економски). Давање упутстава за израду семинарских и других радова (нацртâ планова). 
Израда различитих облика презентације просторнопланских докумената. Проучавање конкретне примене 
законске регулативе у формулисању просторнопланских решења. 
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5. Главни законски прописи из области планирања и заштите животне средине. 
Број часова  активне наставе Остали 

часови Предавања: 2(30) Вежбе: 2 (30) Други облици наставе:1(30) СИР: 

Методе извођења наставе 

Предавања, аудио-визуелне вежбе, колоквијум, одбрана писмених радова, консултације, усмени испит. 

 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

практична настава и радови 20 усмени испит 50 

колоквијум  20 ..........  

 

https://futura.edu.rs/wp-content/uploads/2020/05/Karton-nastavnika-Vladica-Ristic.pdf

