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Назив предмета: M6У.3 Пројекат 2 Усмерење У 
 

Семинар 1  Просторни и одрживи развој 
 

Година студија:  3. семестар основних академских студија - 2008/09. 

Број кредита: 2 ЕСПБ  
Термини одржавања наставе: биће накнадно објављени 
 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичко и семинарских радова ): биће накнадно објављени 

Термини одржавања колоквијума: дати у терминском плану 

 

Наставник:  доц.мр Јелена Живковић 

Сарадник у настави:                                 

Број кабинета: 011 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): биће накнадно објављени 

Телефон:    3218766                                                                    Е-маил:  j_zivkovic@ptt.yu 

 

Циљеви и приступ настави: 
  
Упознавање са филозофијом одрживог развоја и идејом о одрживом граду. Овладавање принципима одрживости и начинима 
транспоновања у праксу планирања и дизајна. Концептуални и методски ефекти и потреба за обновом дисциплине. Одрживост у 
планирању, институцијама, техникама и физичкој форми града. 
 

Садржај предмета: 

Семинар обухвата интерактивна предавања која са различитих аспеката и на различитим нивоима примене и 
операционализације разматрају концепт одрживог развоја са посебним тежиштем на примену концепта  у  планирању 
просторног и урбаног развоја и урбаном дизајну. 
 

Метод извођења наставе: 

Настава се реализује кроз интерактивна предавања, анализе случајева, семинарски рад. 

 

 

 

нед Тематска јединица                                           

01  Увод : концепт одрживог развоја и одрживог града 

02 

03  Еколошка димензија одрживог развоја 

04  Економска димензија одрживог развоја 

05  Друштвена димензија одрживог развоја 

06  Одрживост у планирању, институцијама, дизајну 

07  Принципи одрживости и пракса планирања и дизајна 

08  Одрживо планирање: аспекти и индикатори одрживог развоја 

09  Одрживо планирање : очување и управљање ресурсима 

10  Одрживо планирање и ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта 

11  Урбани дизајн и одрживи развој 

12  Одржива урбана форма - карактеристике и регулација у  убраном планирању 

13  Култура одрживости 

14  Евалуација семинара 
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Обавезна литература: 

Обавезна литература: 
1. Предавања из предмета: Увод у урбанистичко планирање, сајт АФа, www.arh.bg.ac.yu 
2. Бајић Брковић М: Предавања из урбанистичког и просторног планирања, Архитектонски факултет, Београд 1990. Скрипта. 
3. Бајић Брковић М: Огледи о планирању и одрживом развоју града. Архитектонски факултет, Београд 1999 (интерно издање, 
депоновано у библиотеци АФ). 
4. Тошковић, Добривоје: Увод у просторно и урбанистичко планирање, ГросКњига, Београд, 1995. 
5. Борислав Стојков: Методе просторног планирања, Географски факултет, Београд 2000. 
6. Група аутора:Одрживи просторни развој градова. Тематски зборник радова. ИАУС 2007 
7. Група аутора: Одрживи просторни развој градова. Зборник саопштења, ИАУС, 2007. 
8. Група аутора:Напори Уједињених нација зѕ бољу животну средину 21.века, Савезно министарство за животну средину, 
Београд 1992 
Препоручена литература: 

1. Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 1992. 
2. Јанић М.: Одржив развој људских насеља земаља у транзицији, Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда, 
1997. 
3. Бајић Брковић М: Одрживи развој и нове тенденције у урбанистичком планирању, у: Куртовић-Фолић. Н.(уредник): Становање 
2000. , Архитектонски факултет, Београд, 2001. 
4. Бајић Брковић М: Одрживи развој и нове технике у планирању, у: Бајић Брковић М.(уредник): Одрживост и град, Архитектонски 
факултет, Београд, 1999. 
5. Богдановић Р., Цвејић Ј., Бајић Брковић М: Заштита животне средине у зони саобраћајнице: вредновање и мере заштите, у: 
Бајић Брковић М.(уредник): Одрживост и град, Архитектонски факултет, Београд, 1999. 

6. Живковић Ј., "Еколошке и функционалне основе интегралног планирања отворених рекреативних простора града и 

регионалног система отворених простора, у монографији: Ползишта и принципи регенерације региона Србије 
Архитектонски факултет, Београд , 2006, pp. 115-155 
6. Нацрт Националне стратегије одрживог развоја, http://www.odrzivi-razvoj.sr.gov.yu/cyr/strategije.php 
7. Нацрт Стратегије развоја Београда, www.beograd.rs/download.php/documents//nacrt_strategije_razvoja.pdf  
8. Генерални план Београда 2021., http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1126 
9. Регионални план Београда, http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3587 
Корисне  аdrese 
http://www.odrzivi-razvoj.sr.gov.yu 
http://www.un.org/esa/sustdev/index.html 
http://www.sustainable-development.gov.uk/index.asp 

 

 

Оцена знања 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања потпис пројектни елаборат - семинар 5 

колоквијуми    

 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


