
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија  
Студијски програм : Пејзажна архитектура 
Назив предмета: ПОДИЗАЊЕ И НЕГОВАЊЕ ЗЕЛЕНИХ ПОВРШИНА 2 
Наставник/наставници: др Надежда Х. Стојановић, доцент  
Статус предмета: oбавезни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: Нема 
Циљ предмета 
Студент стиче способности решавања конкретних проблема уз употребу научних метода и 
поступака из домена технологије подизања (изградње) зелених површина, као и технике 
неговања појединачних група украсних биљака у њима.  
Исход предмета  
Оспособљавање студената да успешно подигну (изграде) и негују (одржавају) у функционалном 
стању све стандардне типове и категорије зелених површина града. 
Садржај предмета 
Теоријска настава  
Припремни радови на изградњи зелене површине. Избор и заштита постојећих биљака. Методе 
преношења пројекта на терен. Агротехничка припрема земљишта. Изградња алпинетума. Садња 
и сетва биљака. Иницијална нега биљака. Пресађивање одраслог дрвдећа. Време садње и 
пресађивања. Мере неге земљишта (механичка обрада земљишта, малчирање, прихрањивање и 
др.). Мере неге биљака (заливање, орошавање, орезивање и др.). Дендрохирургија. Неговањље 
специфичних облика зеленила. Неговање дрвореда. Неговање живих ограда, повијуша, цвећа, 
перена и покривача тла, дрвенастих воћака, кровних биљака, водених и мочварних биљака. 
Неговање биљака у затвореном простору. Време садње и пресађивања. Календар неговања. 
Практична настава  
Израда календара неговања зелене површине. 
Литература  
1. Анастасијевић Н. (2011): Подизање и неговање зелених површина, Шумарски факултет, 
Београд; 
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Број часова  активне наставе Теоријска настава: 45 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Класична теоријска настава, практична и теренска настава са анализама, семинар (елаборат) 
током семестра. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 5 писмени испит  
практична настава 5 усмени испт 50 
семинар-и 40   
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