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УНИВЕРЗИТЕТ У БАЊОЈ ЛУЦИ 

II циклус студија архитектуре  
ИНТЕГРАЛНИ ДИЗАЈН: АРХИТЕКТУРА, ГРАД И ПЕЈЗАЖ 

Назив предмета Концепти и принципи одрживости и отпорности грађене средине 

Шифра 
предмета 

Статус предмета Семестар Фонд часова Број ЕCTS бодова 

КПООГС обавезни 1 2+2 6 
Наставници др Бранкица Милојевић, ванредни професор; др Дубравко Алексић, в. асистент; Тијана Вујичић, в. асистент 
Условљеност другим предметима:   Облик условљености: 
- - 

Циљеви изучавања предмета: 
Основни циљ предмета је упознавање студената са кључним концептима, принципима и проблемима одрживости и 
отпорности грађене средине у различитим областима које се баве простором, као и примјерима њихове примјене у 
урбанистичкој и архитектонској пракси.    
Прецизније, циљ предмета је изучавање:  

- појма одрживог развоја, његових социјалних, економских и еколошких аспеката; 
- просторне димензије одрживог развоја кроз све просторне нивое: од регионалног, градског, нивоа урбаног блока, до 

објекта;  
- проблема климатских промјена и његовог утицаја на различите просторне нивое; 
- утицајних фактора на урбану форму;  
- концепта одрживости кроз модел интегралног планирања; 
- могућности унапређења методологије планирања у условима климатских промјена; 
- начела планирања и грађења у складу са принципима енергетске ефикасности. 

Исходи учења (стечена знања) 
- Развијена свијест о идеји одрживог развоја;  
- Способност препознавања проблема у простору који су резултат климатских промјена и других аспеката који 

нарушавају одрживост у грађеним срединама; 
- Свеобухватно знање о утицајним факторима на урбану форму и њиховој интеракцији, из домена природних, 

економских и социјалних контекстуалних услова; 
- Разумијевање значаја и улоге одрживог просторног развоја  у контексту одрживости; 
- Свеобухватно знање о методама интегралног планирања; 
- Способност и вјештине анализе и критичког мишљења о заступљености принципа интегралног планирања и 

одрживости у плановима разних просторних нивоа; 
- Способност и вјештине за рад у мултидисциплинарним тимовима на пословима планирања одрживог просторног 

развоја на различитим просторним нивоима. 

Садржај предмета 
У оквиру теоријског дијела предмета обрађиваће се сљедеће теме: 

- Увод у предмет и подручје истраживања, основни појмови одрживости, 
- Одрживи економски и социјални равој, 
- Одрживи развој животне средине, проблеми климатских промјена, 
- Стратегије одрживог просторног развоја региона и општина, 
- Стратегије одрживог развоја градова, 
-  Утицајни фактори на урбану форму,  
- Планирање одрживог развоја града/ еколошки, економски, социјални, функционални, 
- Урбана обнова у функцији одрживог развоја, 
- Методологија планирања –регионални ниво, 
- Методологија планирања –урбани ниво, 
- Интегрално планирање у функцији одрживог развоја, 
- Концепт заштите од климатских промјена у планирању простора, 
- Концепт заштите од поплава у планирању простора кроз све просторне нивое, 
- Енергетска ефикасност у планирању простора и грађењу. 



5 |  
 

Методе наставе и савладавање градива 
Мултимедијална и ex-cathedra предавања, интерактивни рад са студентима, критички прикази и анализе студије случаја, 
самостално теоријско истраживање у форми есеја, презентација и одбрана студентског истраживања. 
Литература 

- Kriken, L. J., Enquist, P., Rapaport, R.: City Building –Nine Planning Principles for Twenty First Century, Princenton Architectural 
Press, New York, 2010. 

- Grossop, C., ed.: Sustainable Citiy Developing World, ISOCARP REVIEW 06, 2010. 
- Милојевић, Б., Градови у промјенама –урбана форма, трансформације, утицаји, Архитектонско-грађевинско-геодетски 

факултет Универзитета у Бањој Луци, Бањалука, 2015. 
- Куртовић Фолић, Н., ур.: Оптимизација архитектонског и урбанистичког планирања и пројектовања у функцији 

одрживог развоја Србије, Департман за архитектуру, Факултет техничких наука, Нови Сад, 2014. 
- Bajić Brković, M., ur.: Kreativne strategije za održivi razvoj gradova Srbije, Univerzitet u Beogradu, Arhitektonski fakultet, 

Beograd, 2010  
- Milašin, N. i dr., eds.: Održivi prostorni i ruralni razvoj Srbije, IAUS, Beograd, 2004. 
- Едиција од 6 уџбеника која ће бити публикована у оквиру пројекта KLABS и која покрива широк распон тема у оквиру 

проблема одрживости и отпорности грађене средине. 
Облици провјере знања и оцјењивање 
 

Похађање наставе 5 Eсej 50 Завршни испит  20 

Активност на настави 5 Колоквијуми 20 Укупно  100 бодова 
Посебна назнака за предмет 
 
Име и презиме наставника који је припремио податке: в. проф. др Бранкица Милојевић, дипл. инж. арх. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 




