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Уџ еник Дизаjн врта, настао jе као резул-
тат вишегодишњих истраживања аутора 
у домену научне о ласти Ур ано шумар-
ство и научне о ласти Хотикултура. Врт 
као елемент система зеленила и ур аног 
дизаjна jе у фокусу истраживачког дис-
курса. 
Уџ еник jе намиjењен студентима I годи-
не додипломског студиjа Шумарство за 
пре дмет Шума и животна средина, сту-
дентима III године додипломског студиjа 
Хортикултура за предмет Хортикултур-

но уређење простора и студентима IV године додипломског студиjа Архи-
тектура за предмет Ур ана природа. Уџ еник има 197 страница, 7 та ела, 
335 слика и графичких приказа. Наставно градиво у књизи изложено jе у 
13 поглавља и то: Увод, Врт у ур анистичкоj и архитектонскоj ком позициjи 
– положаj, локациjа, Метод израде проjекта, Композициjа врта, Елементи
врта, Елементи нискоградње, Остали елементи, Биљни елементи, Повртњак 
и воћњак у врту, Вртови на терасама и крововима, Техника садње садница 
и подизање травња ка, Одржавање са његом иљних елемената у врту и ка-
лендар радова. Осим методо лош ког приступа у процесу доношења концеп-
туализациjе и приказа рjешења дизаjна врта у тексту уџ еника се користе 
релевантна свjетска искуства, а прилагођена пот ре ама домаће праксе, уз 
максимално коришћење аутохтоних иљних врста, односно таксона припа-
даjућег подне ља. Научни аргументи су приказани у духу савременог про-
jектовања, а прилози квалитетни и роjни, што знатно олакшава стицање 
знања из наjсложениjих тематских цjелина.
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Udžbenik Dizajn vrta, nastao je kao rezul-
tat višegodišnjih istraživanja autora u 
domenu naučne oblasti Urbano šumar-
stvo i naučne oblasti Hotikultura. Vrt kao 
element sistema zelenila i urbanog dizajna 
je u fokusu istraživačkog diskursa. 

Udžbenik je namijenjen studentima I godi-
ne dodiplomskog studija Šumarstvo za 
predmet Šuma i životna sredina, stu-
dentima III godine dodiplomskog studija 
Hortikultura za predmet Hortikultur-

–

no uređenje prostora i studentima IV godine dodiplomskog studija Arhitektura 
za predmet Urbana priroda. Udžbenik ima 197 stranica, 7 tabela, 335 slika i 
grafičkih prikaza. Nastavno gradivo u knjizi izloženo je u 13 poglavlja i to: Uvod, 
Vrt u urbanističkoj i arhitektonskoj kompoziciji - položaj, lokacija, Metod izrade 
projekta, Kompozicija vrta, Elementi vrta, Elementi niskogradnje, Ostali 
elementi, Biljni elementi, Povrtnjak i voćnjak u vrtu, Vrtovi na terasama i 
krovovima, Tehnika sadnje sadnica i podizanje travnjaka, Održavanje sa njegom 
biljnih elemenata u vrtu i kalendar radova. Osim metodo loš kog pristupa u 
procesu donošenja konceptualizacije i prikaza rješenja dizajna vrta u tekstu 
udžbenika se koriste relevantna svjetska iskustva, a prilagođena potrebama 
domaće prakse, uz maksimalno korišćenje autohtonih biljnih vrsta, odnosno 
taksona pripadajućeg podnevlja. Naučni argumenti su prikazani u duhu 
savremenog projektovanja, a prilozi kvalitetni i rojni, što znatno olakšava 
sticanje znanja iz najsloženijih tematskih cjelina.




