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Шифра предмета 
Статус 

предмета 
Семестар Број кредита 

Фонд 
часова 

НБ.3.28/3 Изборни VI 6 45+15 

 

 
 

 
Циљеви предмета 

 
Сагледавање просторног планирања као скупа акција 
усмерених ка рационалној расподели и коришћењу  
простора, уз истовремено сагледавање свих аспеката 
заштите и очувања животне средине. 

 
 

Исход изучавања 

 
Разумевање принципа неопходности интегралног приступа у 
просторном планирању, разумевање активне корелације и 
међузависности између три кључне димензије просторног 
планирања, односно просторног развоја: економске, 
социјалне и еколошке. 

План рада на наставном предмету 

Назив предмета : Просторно планирање и заштита 
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Садржај  и  структура 
предмета 

 
Теоријска настава 
О планирању уопште; врсте планирања; просторно 
планирање; простор као предмет анализе и синтезе. 
еколошка димензија простора. Методе просторног 
планирања; врсте планова просторног уређења; делови 
просторног плана; анализа  физичких  услова (природних 
карактеристика простора); модели картографске обраде 
појединих компоненти природних екосистема: геолошка 
основа, геохидролошка и хидролошка својства, 
геоморфолошки  феномени, рељеф  и орографија, клима, 
педологија, вегетацијски покривач, флора и фауна, 
предео; 
анализа (од стране човека) трансформисаних структура 
простора; анализа демографске структуре, анализа 
социјалне структуре и социјалних услова; економска 
анализа; стратегија просторног развоја Србије; просторно 
планирање   и   искуства   развијених   земаља; циљеви у 
просторном планирању. Инструменти за спровођење 
плана: 
правни, финансијски, економски, организациони и 
технички; учешће јавности у припреми и доношењу 
просторног плана; просторно планирање и 
информациони 
системи. Технологије географских информационих 
система 
(ГИС). Примена ГИСа у екологији и заштити животне 
средине. Даљинска истраживања (аерофото и сателитски 
снимци) и ГИС. 
Практична настава 
1. Упознавање са областима/секторима у оквиру 
Просторног 
плана Републике Србије; 
2. Упознавање са областима/секторима у оквиру 
Регионалног просторног плана 
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П Р Е Д А В А Њ А И В Е Ж Б Е 
недеља Тематска јединица број часова 

 
I 

О планирању уопште; врсте планирања;  просторно 
планирање; простор као  предмет анализе и синтезе. 
еколошка димензија простора. 

3+1 

II 
Методе просторног планирања; врсте планова просторног 
уређења; делови просторног плана; 

3+1 

 

 
III 

Анализа физичких услова (природних карактеристика 
простора); модели картографске обраде појединих 
компоненти природних екосистема: геолошка основа, 
геохидролошка и хидролошка својства, геоморфолошки 
феномени, рељеф и орографија, клима, педологија, 
вегетацијски покривач, флора и фауна, предео 

3+1 

 
IV 

Анализа (од стране човека) трансформисаних структура 
простора; анализа демографске структуре,  анализа 
социјалне структуре и социјалних услова; економска 
анализа; 

3+1 

V Стратегија просторног развоја Србије 3+1 

VI 
Просторно планирање и искуства развијених земаља; 
циљеви у просторном планирању. 

3+1 

 
VII 

Инструменти  за спровођење плана: правни, финансијски, 
економски, организациони и технички; учешће јавности у 
припреми и доношењу просторног плана. 

3+1 

VIII Процес израде просторног плана 3+1 

IX Начела просторног планирања 3+1 

X Јавни и друштвени интерес у просторном пласнирању 3+1 

XI Садржај просторног плана 3+1 

XII Урбанистичко планирање 3+1 

XIII Термини који се сусрећу у просторном планирању 3+1 

 
 

XIV 

Просторно планирање и информациони системи. 
Технологије географских информационих система (ГИС). 
Примена ГИСа у екологији и заштити животне средине. 
Даљинска истраживања (аерофото и сателитски снимци) и 
ГИС 

3+1 

XV Колоквијум 3+1 
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Облици извођења наставе 

 

Предавања, вежбе, колоквијум, семинарски радови 

Начин оцењивања на 
предмету 

предиспитне  обавезе: 40 поена (активност током 
наставе 10, колоквијум 20, семинарски рад 10) 
испит: до 60 поена; 

 
Литература 

обавезна Маринковић-Узелац, 
Просторно планирање, 
Загреб. 

А. 
Дом 

 
и 

(2001), 
свијет, 

допунска Стојков, Б. (2000), Методе просторног 
планирања. Географски факултет, 
Београд. 2. 

 

 
Подаци о наставницима и 
сарадницима на предмету 

Доц. др Дејан Радовић 
Е-mail: 
dejan.radovic@fb.bg.ac.rs 
dejanr2r@gmail.com 

Асистент ЈеленаЋесаревић 
Е-mail: cesarevicjelena@gmail.com 

 
 
 

 

Испитна питања 

 
 

1. Појам и дефиниција просторног планирања 
2. Предмет, циљеви и задаци просторног планирања 
3. Принципи просторног планирања 
4. Појава и развој просторног планирања у свету 
5. Појава и развој просторног планирања у Србији 
6. Појам просторног плана 
7. Задаци просторних планова 
8. Израда просторних планова 
9. Усвајање просторних планова 
10. Спровођење просторних планова 
11. Инструменти за спровођење плана 
12. Правни инструменти за спровођење плана 
13. Финансијски инструменти за спровођење плана 
14. Економски инструменти за спровођење плана 
15. Организациони и технички инструменти за спровођење плана 
16. Учешће јавности у припреми и доношењу просторног плана 
17. Просторно планирање и искуства развијених земаља 
18. Стратегија просторног развоја Србије 
19. Садржај просторних планова 
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20. Врсте просторних планова 
21. Просторни планови 
22. Урбанистички планови 
23. Међусобни однос просторних планова 
24. Анализа физичких услова (природних карактеристика простора) 
25. Рељеф као фактор у просторном планирању 
26. Клима као фактор  у просторном планирању 
27. Вода као фактор у просторном планирању 
28. Земљиште као фактор у просторном планирању 
29. Биљни и животињски свет као фактор у просторном планирању 
30. Анализа (од стране човека) трансформисаних структура простора 
31. Насеља као фактор у просторном планирању 
32. Анализа демографске структуре 
33. Становништво као фактор у просторном планирању 
34. Анализа социјалне структуре и социјалних услова 
35. Економска анализа 
36. Привреда као фактор у просторном планирању 
37. Индустријализација и просторно планирање 
38. Урбанизација и просторно планирање 
39. Деаграризација и просторно планирање 
40. Интерактиван однос индустријализације , урбанизације и деаграризације 
41. Простор и животна средина 
42. Просторно планирање и заштита животне средине 
43. Заштита животне средине у Просторном плану Републике Србије 
44. Заштита природних добара у Просторном плану Републике Србије 
45. Просторно планирање и информациони системи 


