Студијски програм: ГЕОГРАФИЈА
Назив предмета: ПРОСТОРНО ПЛАНИРАЊЕ 1
Наставник: Милан Пунишић
Статус предмета: Обавезан
Број ЕСПБ: 6
Услов:
Циљ предмета
Основни циљ предмета је да се студенти упознају са могућностима примене општих географских
знања у пракси просторног планирања. Задатак предмета је да се студенти оспособе да учествују у
тиму за израду плана и да схвате потребу да се стечена географска знања пројектују у будућност и
постану развојни чинилац.
Исход предмета
Садржај предмета
Теоријска настава
Основне карактеристике просторног планирања: појам, дефиниције, предмет, циљеви, задаци,
принципи просторног планирања, Повезаност са географијом и другим наукама, Појава и развој,
Просторни планови: појам, задаци, израда, методе, Усвајање, спровођење, садржај, врсте,
просторни и урбанистички планови, међусобни однос просторних планова, Географија и
просторно планирање: место, улога и значај географског положаја у просторном планирању,
Место, улога и значај физичке географије у просторном планирању (рељеф, клима, вода,
земљиште, биљни и животињски свет као фактори у просторном планирању), Место, улога и
значај друштвене географије у просторном планирању (становништво, насеља, привреда као
фактори у просторном планирању), Место, улога и значај регионалне географије у просторном
планирању (модели и теорије регионалног развоја, доктрине неједнаког регионалног развоја,
теорије поларизованог развоја, осе развоја, град као фактор развоја, нове доктрине регионалног
планирања). Практична настава
Израда секторских студија (климатски, хидролошки, геоморфолошки, педолошки, демографски,
привредни услови, мрежа насеља, саобраћај, туризам, животна средина) за потребе израде
локалних, регионалних и планова подручја посебне намене, те других планских докумената.
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Број часова активне
наставе

Теоријска настава:
2

Практична настава:
2

Методе извођења наставе Предавања, вежбе, консултације, колоквијуми, семинарски
радови.
Оцена знања (максимални број поена 100)
поена
поена
Предиспитне обавезе
Завршни испит
активност у току предавања
практична настава
колоквијум-и
семинар-и

10
30
10

писмени испит
усмени испт
..........

50

Начин провере знања могу бити различити наведено у табели су само неке опције: (писмени испити, усмени испт,
презентација пројекта, семинари итд......

