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• Технологија је концепт, којим се нека врста користи знањем о алатима и 
занатом, како то утиче на могућност те врсте да контролиште и себи прилагоди 
своју околину.

• У људском друштву, то је последица развоја науке и инжењерства, иако су неке 
технологије напредовале и пре развоја ова два концепта.

• Реч технологија настала је од грчких речи ”techne”(вештина) и “logia”(наука).

• Дакле, технологија обухвата производе човекових напора да опстане као живо 
биће и да задовољи и остале потребе, као што су потребе за образовањем, 
здравственом заштитом, креативношћу и др.

• Технологија је утицала на друштво на многе начине, и позитивно и негативно.



• Термин технологија се често употребљава када су у питању проналасци из 
најновијег периода као нпр. радар, ласер, ултразвук, инфрацрвени зраци, 
микропроцесор, магнетна резонанца,
телефакс, интернет, дигиталне техногије и сл.

• Међутим, и прастари изуми као што су: ватра, копље,
лук и стрела, клин, полуга, точак, дизалица, барут, слова и сл. су примери 
технологије, односно технолошких открића.

• Дакле, може се закључити да је технологија широк појам који у себе укључује 
како једноставне алате (као што су нпр. нож, секира, лопата, коса и сл.), тако и 
најсложеније машине које су производ савремених технологија 
(нпр.компјутер, свемирски брод, акцелератор честица, скенер и сл.).



• За технологију се може рећи да је стара колико и људско друштво.

• Историју људског друштва карактеришу стални напори усмерени ка 
унапређењу коришћених алата, материјала, технике и технологије.

• Етапе у развоју се разликују се по материјалима, оруђима и 
коришћеним технологијама.

• Људи су почели да користе технологију претварањем богатих
природних ресурса у једноставна оружја и оруђа (налазишта кремена, 
глине, бакра, гвожђа и др.).



• Први облик технологије су били примитивни алати, као што су 
ручна сјекира и стругач.

• Углавном су били присутни како би помогли раним људима у 
њиховим улогама ловца-сакупљача.

• Друштво ловаца-сакупљача је у антрополошком смислу свако 
оно чији метод одржавања укључује директно прикупљање 
јестивих биљака и животиња из дивљине, уз кориштење 
прикупљања и лова.

• Живот ловца-сакупљача укључивао је ограничену употребу 
технологије, те су се ослањали на природне ресурсе, као што 
су камен, дрво и друге вегетације, кости и остале животињске 
нус-продукте, да би направили једноставне алате.



• Откриће, употреба, те касније владање ватром, једноставним извором енергије, 
који има много примена, је била прекретница у технолошком развоју човечанства.

• Жар се узимала из вулкана или од запаљеног објекта након удара муње, те би из те 
жари настао пламен.

• Ватра дозвољавала је људима да кувају храну, да се 
загреју, наручито током зиме, повећала могућност 
настањивања људи на тада неприступачна места, 
омогућила им је ефикаснији лов, да праве дрвена 
копља са врховима ојачаним ватром...
• Дрво, глина и камен су неки од најстаријих     
материјала који су обрађивани ватром, углавмном 
због прављења предмета, као што су оружије, 
грнчарија, цигле и цемент.



• Историја пољопривреде започиње пре десет хиљада година када су први 
ратари почели узгајати усеве и животиње за своју прехрану.

• Пре тога су се номадски ловци - скупљачи плодова хранили бобицама, 
биљкама и дивљим животињама на које су наилазили на својим путовањима.

• Међутим, појавом обраде земљишта људи су могли произвести потребну 
количину хране и трајно се населити на једном месту и тако су се почеле 
развијати најстарије светске цивилизације у Мезопотамији, Египту, Индији и 
Кини.

• Методе обрађивања земљишта развијале су се полако док је у 18. веку 
такозвана аграрна револуција довела до радикалних промена.

• Тада се земља почела обрађивати машинама и прехрањивати све већи број 
људи.



• Археолози расправљају када је први точак заиста 
откривен.

• Први докази његовог постојања потичу тек из периода 
око 3500. година пре наше ере и пронађени су у 
Месопотамији, али се такав точак користио у прављању 
грнчарије.

• Било је потребно још три века да житељи Месопотамије 
открију да им точак заправо помаже и у томе да 
пренесу предмете с једног места на друго.

• Према сачуваним историјским подацима, први точкови 
били су кружног облика и потпуно испуњени дрветом, с 
изузетком отвора у средини у који је стављана осовина.



• Проналазак точка унео је огромне промене у човеков живот.

• Ова наизглед једноставна направа омогућила је лакши превоз 
људи и робе, што је у време када је настала, у металном добу, 
знатно олакшало свакодневни рад.

• Овај проналазак показао се и као пресудан за развој 
саобраћаја и разних превозних средстава која су омогућила 
људима да путују светом.

• Прва кола која су људи направили биле су двоколице, које су 
често коришћене у ратовима и борбама у арени.

• Ова кола у почетку су вукли магарци, а касније коњи.

• Точак је најважније откриће у историји јер га већина модерних 
уређаја користи у свом механизму.



• Индустријска револуција се догодила у периоду од 1760. и трајала до 
раздобља између 1820. и 1840.

• То је била нагла промена друштва која се догодила због преласка са ручне 
производње на машинску, тиме што је настала прва парна машина.

• То је била једна од највећих и најзначајнијих промена која је утицала на то 
какво друство имамо данас.

• Индустријска револуција почела је у Великој Британији и кренула да се шири 
према западној Европи и Северној Америци, за свега пар деценија.

• Већина људи је била заинтригирана овом идејом и размишљали су о њој као 
бољој будућности али наравно имало је и људи који су јој се противили.



• У том преласку на парне машине појачана је нова хемијска 
производња и процес продукције гвожђа, побољшана је ефикасност 
снаге воде, развило се  машинско оруђе…

• Такође обухвата прелазак са дрвета и других био-горива на угаљ.

• Најдоминантнија је била индустрија текстила.

• Прва је применила модерне методе, 
повећала број запосљавања, вредности 
производа и количину средстава.



• Изум парне машине је 1769.године усавршио шкотски проналазач и инзењер 
Дзејмс Ват.

• Нова и иновативна парна машина брзо је нашла своју улогу у фабрикама, 
рудницима и саобраћају.

• Радила је помоћу водене паре и је већим делом била изграђена од гвожђа.
• Непосредно после употребе парне машине, свега неколико деценија, 

појављују се нови проналасцки јос непознати људима у том добу.
• Неки од љих су:
• Пароброд
• Парна локомотива
• Прва железничка пруга



•Изумео га је американац Роберт 
Фултон 1807.године. 
•Саградио је први пароброд који је са 
стране имао точкове с лоптама и 
назвао га Клермонт.

•Изумео ју је енглез Џорџ 
Стивенсон 1814.године.
•Као погон користила је снагу из 
парне машине, а за гориво 
користила је угаљ, дрво или кокос.
•На самом почетку ишла је вома 
споро само 20км/х.

•Први пут се појавила у Енглеској 1825.године.
• Добила је име Ракета.
•Повезивала је градове Стоктон И Дарлингтон.



• Осим самих ново насталих проналазака базираних на 
раду парних машина настале су, у истом периоду, две 
важне ствари за научни свет: Морзеова азбука и 
Баријева азбука(писмо за слепе).

• Заједно са Морзеовом азбуком настао је и први 
телеграф 1837.године који је изумео Семјлел Морезе.

• Индустријска револуција обележава значајну 
историјску прекретницу.

• Утицала је скоро на сваки део тадашњег живота.

• Један од највећих ако не и главни импакт, јесте 
промена стандарда живота на боље на крају 19. века.



• Информатичко друштво је друштво у коме стварање,дистрибуција и манипулација 
информацијама постаје значајна култура и економска активност.

• Заснива се на економији знања и мањој мери природних ресурса.

• Централно место у овим друштвима заузимају информационе технологије.

• У раним данима развој је био могућ једино преко људске

снаге и рада.

• Користили су природне ресурсе.

• То је у економији довело до масовне производње производа.

• Касније је откривена електрична енергија која је довела до низа нових производа.



• У другој половини ХХ века компијутери и телекомуникације су препородили свет.

• Рачунари, софтвери и телекомуникације(посебно интернет) омогућили су настанак низа 
нових технологија,производа и услуга.

• Период овог проналаска називамо информационом револуцијом.

• Проналазак рачунара је доста олакшало људима јер су задовољавали рачунско 
технолошке потребе бизниса, владе, здравства,школа и других врста организација.



• Климатске промене на Земљи и еколошка криза су 
настале као последица неконтролисаног индустријског 
развоја, неефикасних технологија и прекомерног 
коришћења фосилних горива.

• Загађење атмосфере гасовима који проузрокују тзв. 
"ефекат стаклене баште", уништавање озонског омотача 
који штити живи свет на земљи од прекомерне 
радијације, глобално
отопљавање, су проблеми који угрожавају данашње 
генерације, а ако се овакав тренд настави, угрожаваће и 
будуће.



• Употреба обновљивих извора енергије у свету поприма значајне 
размере.

• Осим што спречава емисију гасова, обновљива енергија може 
да обезбеди енергетску независност.

• Један од важних задатака коришћења обновљиве енергије је
да омогући локалним потрошачима већу енергетску 
самосталност и
независност, пре свега од увоза, а затим и од националног и 
регионалног
снабдевања енергијом путем великих дистрибуционих система.

• Самим тим,на државном нивоу земље света су се обавезале да 
ће, кроз  стратегије, планове и легислативу изменити постојеће 
начине коришћења енергетских извора у правцу већег 
коришћења обновљивих извора.



• Концепција планирања сеоских и градских насеља 

на основу енергетских принципа, а у складу са 

климатским променама подразумева енергетски 

рационалнија и ефикаснија насеља од постојећих.

• Ова концепција уједно садржи хуману и еколошку 

димензију, коју мало насеља данас има.

• Планирање, без обзира о ком нивоу се ради 

(просторни, регионални, генерални планови или 

урбанистички пројекти) мора да садржи енергетску 

и еколошку компоненту.



• У стратегијама и плановима који се последњих година доносе у 
Србији, све више је заступљен концепт одрживог развоја, који је 
предуслов за решавање проблема који имају утицај на стање 
животне средине и климатске промене.

• Инвестирање у обновљиве изворе енергије (ОИЕ) још увек није 
област која је добила значајније место у просторном, привредном и 
енергетском развоју Србије.

• Разлози за то су, пре свега, још увек релативно јефтина електрична 
енергија, недовољна информисаност како стручњака, тако и 
јавности о предностима коришћења обновљивих извора енергије, 
непознавање технологија, непостојање економских и еколошких 
показатеља о факторима који би утицали на њихову ширу примену 

итд.



• Србија је велики увозник енергије, тако да ће у будућности 
морати да поклони више пажње рационалном коришћењу 
енергије и примени ОИЕ.

• Такође, Србија има добар потенцијал за производњу енергије из 
обновљивих извора.

• Данашња позиција ОИЕ може се сагледати према месту који има 
у стратешким, законским, билансним документима, као и 
просторним и урбанистишким плановима.

• У Просторном плану Републике Србије, ОИЕ су добили знацајно 
место. 

• Обранени су просторни аспекти појединих извора енергије као и 
њихови потенцијали на целој дрзавној територији.

• У плановима нижег реда дати су услови који омогућавају 
примену ОИЕ.



AДАПТАЦИЈА ГРАДОВА НА 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ- УЛОГА 

ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

• Наша клима се мења.
• Уколико се не примене неопходне мере за адаптацију на климатске промене, може се очекивати да

ће многим становницима великих градова опасти квалитет живота.
• Поред тога, због одсуства стратегија које би се свеобухватно бавиле овим проблемом, градови неће

бити адекватно припремљени за климатске екстреме и разорне временске прилике, а неке од
користи које могу проистећи из климатских промена могу да остану неискоришћене.

• Чак и када би се данас сва глобална емисија гасова стаклене баште зауставила, огромна инертност у 
климатском систему Земље чини неизбежним промене климата у остатку века.

• Адаптација на промене климе није алтернативна стратегија редукције гасова стаклене баште, већ
паралелна и комплементарна акција.

• Због тога се мора обратити знатна пажња на стратегије адаптације, односно процеса припреме на
екстремне временске прилике и климатске промене.

• Једно од оруђа адаптације великих градова на климатске промене је зелена инфраструктура (ЗИ).
• Резултати досадашњих истраживања несумњиво показују да зелена инфраструктура обезбеђује низ

позитивних ефеката при њеном свесном интегрисању у просторно планирање и територијални
развој, који могу да дају знатне еколошке, економске и друштвене користи. 



AДАПТАЦИЈА ГРАДОВА НА 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ- УЛОГА 

ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

• Зелена инфраструктура је базирана на принципима заштите и унапређења природе и природних
процеса, чиме се доприноси избегавању скупих инфраструктурних захвата.

• Тако у односу на „сиву“ инфраструктуру, ЗИ има многе предности, које се пре свега односе на
могућност коришћења низа алтернативних решења. 

• Значај ЗИ  је довео до тога да су последњих година предложене многе дефиниције за њу.
• Једна од њих је и радна дефиниција коју је користила Европска комисија у изради ЕУ стратегије

зелене инфраструктуре (2013), а која гласи: Зелена инфраструктура је стратешки планирана мрежа
природних и полуприродних подручја и других еле-мената животне средине, пројектована и 
управљана тако да пружи широк обим услуга екосистема.

• Она обухвата зелене просторе (или плаве просторе, ако су укључени и акватични екосистеми) и друге
физичке елементе копна (укључујући приобаља), као и морска подручја.

• На копну, она је присутна у урбаним, али и руралним срединама.
• Зелена инфраструктура може значајно да допринесе регионалном развоју, адаптацији на климатске

промене и знатном ублажавању ризика од катастрофа, односно општем очувању животне средине.
• У већини случајева допринос ЗИ је већ препознат.  Како је наглашено у  ЕУ  Стратегији зелене

инфраструктуре (2013), наредни корак би требало да буде њена потпуна интеграција и 
имплементација у политике територијалног развоја и просторно планирање.



AДАПТАЦИЈА ГРАДОВА НА 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ- УЛОГА 

ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

• Србија, сем на теоретском нивоу, у пракси још увек нема развијен метод 
процене нити инструменте за адаптацију на климатске промене .
Поред тога, недостаје и одговарајућа легислатива која би увела оба-
везе, али и којом би се охрабриле заинтересоване стране да у односу на нове 
услове прилагоде своје интересе. Урбанистичке и просторне политике у Србији 
до сада нису у одговарајућој мери водиле рачуна о вези урбанизације и кли-
матских промена. Последице су неконтролисано ширење градова и насеља, 

загађење живот-
не средине, неодржива употреба природних ресурса и негативни утицаји на 

климатске промене. 



AДАПТАЦИЈА ГРАДОВА НА 
КЛИМАТСКЕ ПРОМЕНЕ- УЛОГА 

ЗЕЛЕНЕ ИНФРАСТРУКТУРЕ

• На основу овога закључујемо:
-Како  на  регионалном  нивоу  (југоисточне  Европе)  биљни  покривач, односно шума, не 
може амортизовати очекиване климатске промене, то нам остају климатски процеси 
развијени на локалном нивоу и повезани са „зеленом“ и „плавом“ класом покривача земље 
као најсигурнији начин за смањење топлотног стреса људи.
-Ако је концепт компакт-град са зеленом инфраструктуром ослоњеном 
на  зелено  залеђе  прихватљива  опција  у  плановима  адаптације  европских 
градова на климатске промене, али и генерално у САД и земљама у развоју, онда наведени 
на-
чин ширења простора код српских градова има негативан тренд.

- Уочен траг феномена урбане експанзије код истраживаних растућих градова још увек 
не бележи забрињавајући раст негативних ефекта, пре свега због вишедеценијске 
економске кризе у Србији, а не као резултат одрживог управљања и развоја



• Вештачка интелигенција је подобласт рачунарства.
• Циљ истраживања вештачке интелигенције је развијање програма , који ће рачунарима

омогућити да се понашају на начин који би се могао окарактерисати интелигентним.
• Прва истраживања се вежу за саме корене рачунарства.
• Идеја о стварању машина које ће бити способне да обављају различите задатке интелигентно, 

била је централна преокупација научника рачунарства који су се определили за истраживање
вештачке интелигенције, током целе друге половине 20. века.

•Вештачка интелигенција као појам у ширем смислу, означава капацитет
једне вештачке творевине за реализовање функција које су
карактеристика људског размишљања.
•Могућност развоја сличне творевине је будила интересовање људи још
од античког доба.
•Истраживања у вештачкој интелгенцији су фокусирана на сљедеће 
компоненте интелигенције: учење, размишљање, решавање проблема, 
перцепција и разумевање природног језика.



• Један од занимљивијих примера вештачке интелигенције је Софија.

• То је хуманиодни робот компаније Hanson Robotics.

• Она говори ,трепће,смешка се,мршти се,зна да одговори на пошалице...

• Захваљујући сензорима у очима прати саговорника.



• Такође за пример вештачке интелигенције 
имамо и паметне аутомобиле.

• Као и паметне куће које прате и уче о 
навикама својих укућана.

• У Немачкој и Холандији у оваквим кућама 
живе старије особе које су саме.

• Праћењем понашања,асистенција и 
детекција свега сто није уобичајено помаже 
у збрињавању и правовременом реаговању 
ако нешто није у реду.



• Паметни град урбано је подручје које користи различите врсте 
електроничких сензора за прикупљање података како би се 
осигурале информације потребне за управљање имовином и 
ресурсима. 

• То укључује податке  прикупљене од 
грађана,уређаја,електрана,школа,болница...

• Концепт паметног града спаја информацијску и комуникацијску 
технологију и разне физичке уређаје повезане са мрежом како би се 
оптимизирала делотворност градских услуга.



• Велике технолошке,економске и 
еколошке промене изазвале су 
занимање за паметне градове,
укључујући климатске 
промене,прелазак на малопродају...

• Примери коришћења технологије 
паметних градова досад су примењени 
у неколико градова попут Дубаиа,Санта 
Круза,Амстердама,Барселоне,
Мадрида,Стокхолма,Токија...


