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Услов:  
Циљ предмета 
Упознавање студената са основним теоријским и практичним сазнањима из домена планирања 
и уређења простора у земљама са развијеном индустријом као и санација постојећих великих 
индустријских комплекса и зона. Посебан се акценат ставља на овладавање и учествовање у 
актуелним интеграционим процесима претварања старих индустријских зона у индустријске 
паркове. Упознавање са савременим комуникационим и информационим технологијама и 
њиховим коришћењем на пољу истраживања и уређења географског простора. 
Исход предмета  
Оспособљавање студената за сагледавање савремених просторно-трансформационих процеса у 
индустријализованим земљама и примена страних искустава у нашој земљи.. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Начин и методе проучавање компонената географске средине, елементи географске средине од 
значаја за оптимално планирање и уређење простора, упознавање суштине појединих врста 
просторних планова посебно у индустријализованим земљама Европе, методе планирања и 
уређења регија и насеља, заштита животне средине као елемент просторног планирања, 
перспективе развоја урбаног и просторног планирања у индустријализованим земљама.  
 
Практична настава  
Упознавање са постојећом планском документацијом земаља Европе и решењима за веће 
индустријске зоне. Израда семинарског рада са практичним решењем за одређен простор и 
орална одбрана пред наставником и асистентом. Упознавање са савременим комуникационим и 
информационим технологијама, савременим софтверима и њиховим коришћењем на пољу 
истраживања и уређења географског простора. 
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Број часова  активне 
наставе 

Предавања: 4 (60) Студијски истраживачки 
рад: 

Методе извођења наставе 
Орална презентација уз коришћење компјутерских анимација (видео пројектор, преносиви 
компјутер) 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
Семинарски рад 50 усмени испит       50 
 


