
 

МОДУЛ М6.2 – Семинар,  2 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2013/14 
 
 
Семинар је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
 
 
 
План рада 
Назив семинара:  
 
Просторни и одрживи развој 
Година студија:  
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2013/14 
Број кредита: 
2 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Према распореду   
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
Термини одржавања колоквијума: 
Према терминском плану за јесењи семестар 2013/14 
 
 
Наставник: 
доц.мр Јелена Живковић 

Учесници у настави:   

Доц. мр Урош Радосављевић, др. Данијела Миловановић Родић, др. Ана Перић, др. Марина Ненковић 

Број кабинета: 011 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): биће накнадно објављено 

Телефон:                                                                                          Е-маил: j_zivkovic@ptt.rs 

www адреса:                                                                                                          

 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ наставе на семинару је упознавање са филозофијом одрживог развоја и идејом о одрживом граду. Тежи се овладавању 
принципима одрживости и интегралног приступа развоју као и њиховим транспоновањем у праксу планирања и дизајна. 
Сагледавају се концептуални и методски ефекти овог приступа и њихов утицај на дисциплине планирања и дизајна. Разматра се 
одрживост у планирању, институцијама, техникама и физичкој форми града.  
 
Општи критеријуми: 
 
ОК4. Адекватно знање о урбаном дизајну (урбанистичком пројектовању), планирању и вештинама 
укљученим у плански процес. 
Дипломац ће имати знање о: 

- OK4.1. Теоријама урбанистичког пројекотвања и планирања заједница; 
- OK4.2. Утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено 

изграђену средину; 
- OK4.3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући и социјалне, 

економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја. 
 



 

Садржај наставе: 
Семинар обухвата интерактивна предавања која са различитих аспеката и на различитим нивоима операционализације 
разматрају концепт одрживог развоја . Посебно тежиште рада односи се на примену концепта у усмеравању  просторног и 
урбаног развоја и  приступа урбаном дизајну. 
Метод извођења наставе:  
Настава се реализује кроз интерактивна предавања, анализе случајева, семинарски рад 

 

 

 

 

Термински план извођења наставе  

нед Наслови јединица Опис  тематских јединица                                           

01 Основни појмови и концепти просторног развоја 

02 Концепт одрживог развоја и одрживог града 

03 

Увод 

Еколошкe, друштвенe, eкономскe, културне димензијe одрживог развоја 

04 

05 

06 

Одрживост у 

планирању, 

институцијама, 

дизајну 07 

1. Колоквијум 
Предаја радова на 

крају 7.часа 

Принципи одрживости и пракса планирања и дизајна 

Одрживо планирање: аспекти и индикатори одрживог развоја 

Одрживо планирање: очување и управљање ресурсима 

Одрживо планирање и ефикасно коришћење градског грађевинског земљишта 

Урбани дизајн и одрживи развој 

Одржива урбана форма - карактеристике и регулација у  убраном планирању 

Култура одрживости 

08 „Одржива мобилност“, доц. мр Урош Радосављевић 
09 „Интерактивни урбанизам: сарадња за одрживи развој“,  

др. Данијела Миловановић Родић 
10 „Регенерација браунфилд локација као механизам одрживог коришћења земљишта“ 

др. Ана Перић 
11 

Посебне теме 

одрживог развоја 

„Одрживо управљање отпадом у урбаним и руралним подручјима“  
др. Марина Ненковић 

12 

13 

2. Колоквијум Презентације студенатских радова 

14 Евалуација 

семинара 

 

 

Обавезна литература:  
1. Бајић Брковић М.(уредник): Одрживост и град, Архитектонски факултет, Београд, 1999. 
2. Бајић Брковић М. ур. (2010) Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Архитектонски факултет, Београд 
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: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. Бајић Брковић М:, "Могу ли креативне економије да производе одржива решења? Нека европска искуства", у Архитектура и 
урбанизам 24/25, ИАУС, 2009 

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 

− Просторни план Републике Србије, http://www.rapp.gov.rs/index.php?idstr=4 
− Националнa стратегијa одрживог развоја, http://www.odrzivi-razvoj.gov.rs/cir/strategija-odrzivog-razvoja/ 
− Стратегијa развоја Београда, www.beograd.rs/download.php/documents//nacrt_strategije_razvoja.pdf  
− Генерални план Београда 2021., http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=1126 
− Регионални план Београда, http://www.beograd.rs/cms/view.php?id=3587 
Корисне  аdrese 
http://www.odrzivi-razvoj.sr.gov.rs 
http://www.un.org/esa/sustdev/index.html 
http://www.sustainable-development.gov.uk/index.asp 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарским радом се обрађује једна од понуђених тема из области просторног и одрживог развоја кроз разматрање теоретских 
концепата и студије случаја. 

Критеријуми оцењивања: 
Редовна припрема, похађање и активно учешће у раду на семинару. Редовно извршавање предиспитних обавеза. Садржај и 
јасноћа презентације рада.  

Оцењивање: 
 
Оцена на предмету се формира на основу, активности у току семестра,  семинарских радова/презентација у току семестра и 
завршног рада који се предаје у форми писменог елабората .  

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат  
колоквијуми  усмена одбрана пројекта  
семинари 30 + 30 писмени елаборат 30 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


