
 

УНИВЕРЗИТЕТУ У БАЊОЈ ЛУЦИ 
ПРИРОДНО- МАТЕМАТИЧКИ ФАКУЛТЕТ 

 

Додипломске академске студије 

Студијски  
програм: 

 
ГЕОГРАФИЈА 

Општи смјер 
 

 
Назив предмета ГЕОГРАФСКЕ ОСНОВЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНИРАЊА 
Шифра предмета Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕЦТС бодова 

СПГО13ГОПП Изборни 7 2+0 2 
Наставник Проф. др Миленко Живковић 
 
Условљеност другим предметима: Облик условљености 
  
Циљеви изучавања предмета: 
Упознавање са значајем географских истраживања и њихових резултата у просторном планирању 
Исходи учења (стечена знања): 
Овладавање материјом и конкретна примјена у просторном планирању 
Садржај предмета: 
1. Теоријско-методолошки приступи истраживања улоге и значаја географије у развоју просторног планирања 
2. Условљеност и интерактивност развоја географије и просторног планирања 
3. Просторно планирање (теориско-методолошка полазишта, појам, дефиниција, компоненте, фактори) 
4. Методологија просторног планирања-системи и нивои просторног планирања 
5. Просторни планови (методолошка основа израде, територијални обухват, временски хоризонт, типови и нивои  
    планова 
6. Третирање релевантних физичко-географских појава и процеса у просторном планирању 
7. Социогеографске појаве и процеси и њихова улога у просторном планирању 
8. Становништво као активни елемент и фактор просторног развоја и просторног планирања 
9. Улога просторног планирања у развоју и размјештају становништва одређених територијалних цјелина (држава, 
    регион, општина) 
10. Становништво и демографска компонента у просторним плановима различитих карактера и намјена 
11. Економско-географски садржај у просторним плановима (ресурси, потенцијали, степени искориштености и сл.) 
12. Урбанизација, индустријализација, деаграризација – елементи и фактори планирања 
13. Насеља у просторним плановима 
14. Просторно планирање и географска регионализација 
15. Екогеографске основе просторног планирања 
Методе наставе и савадавање градива: 
Предавање,  теренско-практични рад, семинарски рад и консултације. Предавања: интерактивна настава 
Литература: 
1. Кицошев С. (1998). Географске основе просторног планирања, ПМФ, Институт за географију, Нови Сад. 
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4. Мариновић-Узелац А. (2001). Просторно планирање, Дом и свијет, Загреб (поглавља III, IV и V) 
6. Научно-стучни часописи. 
Облици провјере знања и оцјењивања: 
Похађање наставе - 10 бодова; Колоквијум – 20 бодова; Семинарски рад (презентација) – 10 бодова; Усмени испит 

– 60 бодова. 
Похађање наставе 5 Домаћи задатак Завршни испит 10 
Активност на настави 5 Колоквиј 20 60 
Посебна назнака за предмет: 
- 
Име и презиме наставника који је припремио податке: Проф. др Миленко Живковић 
 


