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Условљеност другим предметима: Облик условљености 
  
Циљеви изучавања предмета: 
Планирање животне средине је релативно нова друштвена активност и представља посебан 

интерес развијених друштава управо зато што је потреба за здравом средином све већа.Циљ 

предмета је упознати студенте са третманом животне средине у процесу просторног 

планирања,стратегијом заштите животне средине као и методологијом процјене утицаја на 

животну средину,проблеме прогнозирања и планирања оптималног стања. 
Исходи учења (стечена зања): 
Кроз овај модул студенти ће се упознати са просторним аспектима управљања животном 

средином,примјеном концепта одрживог развоја у просторном и урбанистичком планирању. 

Анализом стања регулативе и стандардизације у области животне средине у функцији планирања 
и уређења простора. 
Садржај предмета: 
-Просторни аспекти управљања животном средином,управљање као потреба организованог 

друштва,предмет управљања:елементи и комплекс система животне средине 

-Планско усмјеравање квалитета животне средине и развој(третман животне средине у процесу 

просторног планирања) 

-Примјена концепта одрживог развоја у просторном и урбанистичком планирању 

-Стратегија заштите животне средине и развој,стратегија коришћења природних ресурса... 

-Проблем дефинисања индикатора одрживог развоја са становишта животне средине 

-Интеграција процјена утицаја на животну средину у процес планирања 



-Концепт планске заштите и унапређење животне средине у урбанистичким плановима великих 

градова 

-Планирање заштићених дијелова природе,планирање обнове заштићених градских цјелина 

-Методологија оцјене утицаја на жуивотну средину планираних урбаних рјешења и развоја града 

у цјелини,главне етапе оцјењивања утицаја на животну средину,проблеми прогнозирања и 

планирања оптималног стања 

-Планирање регионалних цјелина за потребе развоја туризма са становишта интегралног 

планирања пејзажа и заштите животне средине,утицај туризма на природне системе,планирање 

туристичких садржајa регије као услова заштите природе 

-Ревитализација-обнављање деградираног простора,ревитализација и уређење подручја обимне 

експлоатације минералних сировина 

-Планирање и усмјеравање активности очувања,заштите и унапређења животне 

средине,дефинисање мјера и инструмената 

-Међународни прописи о процјени утицаја на животну средину,анализа стања регулативе и 

стандардизације у области животне средине у функцији планирања и уређења простора 

Методе наставе и савадавање градива: 
Стручна знања и способности  ће се обезбиједити кроз сљедеће облике рада: предавања, вјежбе и 

редовне консултације. Предност наставним методама даје јасно структуирана настава са 

наглашеним заједничким радом и комуникацијама. 
Литература: 
1.Љешевић,М.:Планско усмјеравање квалитета животне средине и развој,у:“Просторно 

планирање,регионални развој и заштита животне средине“,IAUS,Београд,стр.65,1995. 

2.Љешевић,М.:Концепт планске заштите и унапређења животне средине у урбанистичким плановима 

великих градова,у:“Просторно планирање,регионални развој и заштита животне 

средине“,IAUS,Београд,стр.65,1996. 

3.Пејовић,Н.:планирање регионалних цјелина за потребе развоја туризма са становишта интегралног 

пкланирања пејзажа и заштите животне средине,у:“Просторно планирање,регионални развој и заштита 

животне средине“,IAUS,Београд,стр.85,1996. 

4.Стојановић,Б.:Међународни прописи о процјени утицаја на животну средину,у:“Просторно 

планирање,регионални развој и заштита животне средине“,IAUS,Београд,стр.77,1997. 



5.Стојановић,Б.,Милашин,Н.,Зековић,С.:Расправа о методолошким основама за израду студија и 

експертиза животне средине у просторном и урбанистичком планирању,у:“Просторно 

планирање,регионални развој и заштита животне средине“,IAUS,Београд,стр.55,1996. 

6.Спасић,Н.,Вујошевић,М.:Ревитализација и уређење подручја обимне експлоатације минералних 

сировина,у:“Просторно планирање,регионални развој и заштита животне 

средине“,IAUS,Београд,стр.59,1997. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Провјера знања се обавља писмено послије завршеног  семестра (модула). Завршни испит се 

полаже  усмено, уз претходно положен тест. 
 

Похађање наставе 

Активност на настави 
5 

Домаћи 

задатак  

Семинарски 

рад      10 

бодова 

Завршни 

испит 

60 
 

Тест 25 бодова   
Посебна назнака за предмет: 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Ивица Радовић,ред.проф. 

 

 


