
09.   УРЕЂИВАЊЕ  СРЕДИНЕ И ИЗГРАДЊА ПРОСТОРА  

 У току бројних активности, посебно у процесима развоја пољопривреде, урбанизације и 

индустрализације , непланског и стихијског развоја, човек је битно изменио изглед и квалитет 

животног простора на Земљи.Како би се спречила даља деградација, поправило постојеће сатање, 

али и ради оптималног коришћења простора у будућностич човек мора да да користи своја 

досадашња искуства , као и достигнућа у науци и технологији. У том циљу стоје му савремене 

методе-математичко моделирање например, .... 

Све активности заснивају се на познавању природних и друштвеноекономских услова и 
законитости. 

Природни услови обухватају: рељеф, климу, геолошку подлогу, живи свет. 

Друштвеноекономски услови указују познавање демографских прилика, економских могућности 
одређене људске заједнице.  

Велики градови , индустријска постројења у њиховој близини, саобраћајнице са пратећим 
објектима , велика пољпривредна добра, каменоломи, ...јесу саставни део у коме човечанство 
живи.Таква негостољубива места, могу се ревитализовати и рекултивисати сађењем 
одговарајућим биљним врстама. Такав рад захтева стрпљење, материјална улагања, време али 
доноси резултате. 

Проблематика планирања и уређења захтева ангажовање стучњака.  

Планска документа су документи који за одређени простор предвиђају друштвено економски и 
просторни развој. 

Просторни план региона обухвата просторне планове општине и генералне урбанистичке 
планове. Проблеми животне средине морају бити укњучени у све планове. /заштита природе, 
вездуха, вода, тла, урбаног наслеђа, уклањање отпадака, функционисање насеља, заштиту од 
катастрофа, очување биодиверзитете/ 

Просторни планери обухватају критеријуме: 

-природно-климатске, 

-производно-технолошке, 

-планско-пројектанске и  

-економске.  

Према томе просторно планирање захтева еколошки приступ.  

 Екологија предела је млада област савремене екологије, који изучава међусобни однос човека и 
предела који га окружују.   

Европа је данас високоурбанизовани континент, где око 70% становништва живи у градовима. 
Пример Берлина, који важи за један од најчистијих градова у Европи, или градову и Швајцарској, 



показује како се у великим градовима еколишким понашањем могу поправити општи услови 
живота. Такав случај је и са Лондоном, док је Темза очишћена и у њој сад има живота.                                                                                        

Домаћи задатак: 

1. Шта обухвата просторни план? 

2. Који критеријуми се примењују приликом просторног планирања? 

3. Напиши есеј о најчистијим градовима Европе. /Есеј је прозни облик писменог изражавања, 

који има краћу форму. Циљ је изражавање личног става аутора, на основу истраживања, 

информисаности и доношења закључака на одређену тему./  

-прво наведи 3 најчистија града Eвропе 

-изабери 1 од њих о коме ћеш писати/шта је у њему добро: квалитет воде, ваздуха, 

земљишта,велике површине под зеленилом, добро одлагање смећа,....../ 

-како је то решено тј. којим мерама су дошли до таквог стања 


