
 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ 
ФАКУЛТЕТ 

 

Додипломске академске студије 
Студијски  

програм: 

 Просторно планирање 

Општи смјер 

 
Назив предмета Пејзажна архитектура 

Шифра предмета Статус 

предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СППП13ПА Изборни 7 2+2 5 
Наставнцици др Дејан Филиповић, ред. проф. Географски факултет Београд 

Вукосава Чолић, асист. Природно-математички факултет Бања Лука 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
Нема услова за пријављивање и слушање предмета  
Циљеви изучавања предмета: 
Формирање предоџби у релевантним процесима у развоју и трансформацији пејзажне архитектуре и њеној 

улози и значају у планирању и уређењу простора 
Исходи учења (стечена знања): 
Овладавање материјом и конкретна примјена у планирању и уређењу простора 
Садржај предмета: 
1. Појам пејзажне архитектуре (комлекса) 

2. Пејзажна архитектура у концепцији одрживог развоја 

3. Комплексни приступ пејзажним цјелинама 

4. Природни и анторопогени процеси у развоју и трансформацији пејзажне архитектуре 

5. Функционисање пејзажног комплекса 

6. Диференцијација пејзажне архитектуре 

7. Природна пејзажна архитектура у просторном планирању 

8. Културна пејзажна архитектура у просторном планирању 

9. Развој планирања и уређења пејзажног комплекса (историјски преглед) 

10. Улога пејзажне архитектуре у планирању простора и савременој друђтвеној пракси 

11. Фазе у планирању и уређењу пејзажног комплекса 

12. Анализа, оцјена и валоризација пејзажне архитектуре 

13. Планирање опција и избора, рјешења пејзажне архитектуре и њена имплементација у просторни план 



14. Вредновање пејзажне архитектуре у контексту заштите животне средине 

15. Моделовање и симулације као поступци у планирању и уређењу пејзарног комплекса 
Методе наставе и савадавање градива: 
Предавање, теоријске вјежбе, теренско-практичне везе, семинарски рад и консултације. Предавања и 

вјежбе: интерактивна настава 
Литература: 
1. Група аутора (1996): Планирање и уређење предела, Монографија, Удружење урбаниста Србије, Београд 

(одабрано поглавље) 

2. Мариновић – Узелац (2001): Просторно планирање, ДОМ – Свијет, Загреб (поједниа поглавља) 

3. Ruppert K. i dr. (1981): Socijalna geografija, Šk. knj. Zagreb (pojedina poglavlja) 

4. Научно-стручни часописи 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Похађање наставе - 10 бодова; Колоквијум – 20 бодова; Семинарски рад (презентација) – 20 бодова; Усмени 

испит – 50 бодова. 
Похађање наставе 

Активност на настави 
5 

Семинарски 

рад 10 
Завршни 

испит 
60 

Колоквиј 25 
Посебна назнака за предмет: 
- 
Име и презиме наставника који је припремио податке: др Дејан Филиповић, ред. проф. 

 


