
  

Студијски програм: Основне академске студије - Студије наука безбедности 

Назив предмета: Просторно планирање и заштита 

Наставник: др Дејан Радовић, доцент 

Статус предмета:Изборни / стручно-апликативни (СА) 

Број ЕСПБ:6 

Услов:- 

Циљ 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 предмета  

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. 

Садржај предмета Теоријска 

настава 

О планирању уопште; врсте планирања; просторнопланирање; простор као предмет анализе и синтезе. Eколошка 

димензија простора. Методе просторногпланирања; врсте планова просторног уређења; деловипросторног плана; 

анализа  физичких  услова (природнихкарактеристика простора); модели картографске обрадепојединих 

компоненти природних екосистема: геолошкаоснова, 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 

искустваразвијенихземаља; циљеви у просторном планирању. Инструменти за спровођење плана:правни, 

финансијски, економски, организациони итехнички; учешће јавности у припреми и доношењупросторног плана; 

просторно планирање и информационисистеми. Технологије географских информационих система(ГИС). 

Примена ГИС-а у екологији и заштити животнесредине. Даљинска истраживања (аерофото и сателитскиснимци) 

и ГИС. 

Практична настава  

1. Упознавање са областима/секторима у оквиру Просторногплана Републике Србије; 

2. Упознавање са областима/секторима у оквиру Регионалног просторног плана административногподручја 

града Београда; 

3. Упознавање са генералним урбанистичким планом Београда; 

4. Упознавање са картом Заштићена природна добра у Србији; 
5. Имплементација ГИС-а у просторном планирању и заштити 
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Број часова  активне наставе: 4/60 Теоријска настава: 3/45 Практична настава: 1/15 

Методе извођења наставе 

Предавања, вежбе, колоквијум, семинарски радови 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе 
поена 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 5 писмени испит 60 

практична настава 5 усмени испт  

Колоквијум-и 20   

семинар-и 10   
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