
 
МОДУЛ M6У, Пројекат 2 – Усмерење Урбанизам, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2007/08 
 
М6У(урбанизам) - 22 ЕСПБ 
Студио - 14 ЕСПБ 
Семинар1 -  2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
Семинар3 -  2 ЕСПБ 
Семинар4 -  2 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Модел 1: Пројекат 2 усмерења Урбанизам уводи студенте у праксу планирања од дефиниције проблема, 
одређивања начина прикупљања података, аналиѕе, дефинисања циљева до креативног процеса решавања 
проблема, процене резултата и извлачења закључака који иду у правцу препорука за предузимање одређених 
мера. 
Резултат рада на пројекту је овладавање различитим методама урбане анализе, оспособљавање за решеавање 
проблема у урбаном развоју и пропремање предлога за унапређење живота у граду, као и развијање способности 
презенатације предлога и њихове аргументације. 
Модел 2: Овладавање материјом израде планског документа. Могуће опције: генерални урбанистички план мањег 
насеља, план детаљне регулације, акциони план или посебни плански акт као што је Агенда 21. Избор ће зависити 
од интресовања студената и њиховог иѕбора компламентарних предмета, као и актуелности појединих тема које 
могу бити предмет планирања. У студију ће се обрађивати типичне теме као што су институционални оквир и 
легистлатива за израду плана, процес израде плана и примена одговарајућих метода и техника анализе, 
вредновање и синтезе, као и посебне теме везане за тип планског документа који ће се радити или специфичног 
окружења које ће бити узето за подручје пројекта. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно:  средом и петком од 14 до 22 сата. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 4 радне недеље код куће са консултацијама у кабинету. 
За студио и семинаре предвиђено је 32 радна сата недељно (16 сати рада школи и 16 сати рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7- пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са радом у студију.  
16, 17, 18, и 19 радна недеља предвиђене су за рад код куће (38 сати) и консултације у кабинету (2 сата).  
Предаја и одбрана пројекта и семинара је 20. радне недеље у уторак. 
 
Студијска правила 
Студио води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
Пројектни задатак у студију задаје наставник. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Наставник организује семинаре који треба да пруже теоријски оквир за рад на пројектном  задатку. 
Више студија (до 3) могу, међусобним договором, да организују заједничке семинаре. 
Семинари учествују у укупној оцени пројекта са по највише 5п. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
Правила за пријављивање студената у студио 
Руководилац студија предаје Декану Архитектонског факултета испуњену пријаву пројектног задатка у понедељак 
3.септембра 2007 у 12 сати две недеље пре почетка семестра. 
Презентација студија је у уторак 4. септембра две недеље пре почетка семестра 
Пријављивање студената је у уторак и среду 4. и 5. септембра две недеље пре почетка семестра. 
Студенти бирају и рангирају студије од 1 до 5. 
Студио прима највише 16, а најмање 8 студената. 
Ранг листа студената у сваком студију утврђује се на основу просечне оцене модула М4 и модула М5. 
Листе са распоредом  студената по студијима достављају се наставницима у понедељак 10. септембра. 
Преостала места у студијима објављују се у другом кругу у уторак 11. септембра. 
Коначни спискови студената објављују се у петак 14. септембра.   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
(попуњава наставник и предаје Декану Архитектонског факултета у понедељак 3. септембра 2007. у 12 сати) 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ M6У – Пројекат 2 – усмерење Урбанизам 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2007/08 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
средa и петак (14 недеља) 
семинари: од 14 до 18 сати, вежбе: од 18 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
29. јануар 2008. у 10 сати 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
02. новембар 2007. у 16 сати 
19. децембар 2007. у 16 сати 
 
 
 
Назив пројектног задатка: 
Студио А: Локално стратешко планирање: визије и реалности  

Наставник: 

Проф. др Нада Лазаревић Бајец 

Сарадник у настави:   

Асист. мр. Марија Маруна                                   

Број кабинета: 245 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): петак 12-14 

Телефон:   3218 745                                                                                                                                

 Е-маил: jbajec@eunet.yu 

 

Назив семинара 1: Просторни и одрживи развој 

Руководилац семинара 1: 

 

Назив семинара 2: Методе и технике планирања 

Руководилац семинара 2: Проф.др Нада Лазаревић Бајец 

 

Назив семинара 3: Урбана економија 

Руководилац семинара 3: 

 

Назив семинара 4: Планирање социјалног развоја 
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Руководилац семинара 4:  

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Поред савладаних основа урбанистичког и просторног планирања курс подразумева основна знања из 
друштвених наука, познавање просторних система, истраживачке склоности и креативност у приступу. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ курса ( рад у студију А и семинара 2 ) је упознавање студената са стратешким компонентама формалне и 
неформалне интервенције ( контекст, садржај, процес, политике и мере) које су усмерене на стварање оквира и 
одређивање правца локалног и регионалног развоја у Србији. Студенти се упознају са концептима и методама 
стратешког планирања и њиховом применом у односу на комплексне урбане проблеме на нивоу града и локалне 
заједнице. Посебан задатак курса је разумевање структуре партиципативног процеса у развоју урбаних стратегија 
и акционих планова.  
 
Курс је усмерен на следеће теме: анализа урбане политике и развоја, преговарање и разрешавање конфликата, 
стратешко планирање и управљање, нови облици финансирања развоја ( приватно јавно партнерство), 
институционална организација и надлежности, партиципација у одлучивању.  
 
Пројектни задатак: 
Рад студената у студију обухвата упознавање са процесом стратешког управљања од препознавања проблема, 
организације и учења до одлучивања, формулисања стратегије и процене могућности њене имплементације. Кроз 
разматрање низа локалних стратегија у Србији и њихове просторне компоненте студенти се упознају са 
концептима и методама стратешког планирања, одлучивања и алокације ресурса у актуелном економском, 
легислативном, институционалном и културном оквиру.  
Студенти бирају теме које су обухваћене стратешким плановима (ширење градова, промена економске структуре, 
промене физичке структуре, унапређење инфраструктуре, значајније инвестиције, заштита наслеђа, унапређење 
животне средине, «дивља градља» , као и идентитет, мултикултуралност, смањење сиромаштва,  итд.),  
прикупљају информације из одређеног броја локалних стратешких планова (развојних и просторних), врше 
анализе, компарације и процене квалитета планова и разматрају начине и могућности њихове реализације. 
Курс обухвата индивидуални и групни рад. Резултати рада се проверавају на колоквијумима а завршни рад се 
презентује у термину испита.  
 
Метод извођења наставе: 

Метод рада на курсу одражава различитост тема, метода и техника које су повезане са стратешким просторним 
планирањем и истраживањима у овој области. Настава обухвата предавања, семинаре, радионице, обилазак 
институција, разговоре са експертима, писане и графичке радове мањег обима (колоквијуми) и израду 
истраживачког пројекта. Процена рада студената се врши током целог семестра и заснива се на индивидуалном и 
групном раду у студију, резултатима истраживања на интернету, уређеном писању и графичком изражавању, 
аргументима изнетим  у дебатама и  квалитету завршног истраживачког рада.  

 
 

План студијских вежби и семинарских предавања са тематским јединицама по недељама 

нед Студио                                            Семинар1  Семинар2  Семинар3 Семинар4 

01 

26.09.2007. 

28.09.2007. 

Актуелне теме у 
стратешком 
планирању  

Дебата  Шта је стратешко 
урбано 
планирање? 

  

02 

 

03.10.2007. 

05.10.2007. 

Избор теме и 
подручја 
истраживања  

Индивидуални 
рад 

 Стратешко 
планирање у 
систему 
планирања у 
Србији 

  

03 

 
Прикупљање 
информација о 

Рад у 
рачунском 

 Интегрално 
планирање: 
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10.10.2007. 

12.12.2007. 
стратешким 
локалним 
плановима у Србији 

центру просторно и 
развојно  

04 

17.10.2007. 

19.10.2007. 

        «          «  Основе 
статистичких 
истраживања 

  

05 

24.10.2007. 

26.10.2007. 

Уређивање матрице 
формалног и 
неформалног 
планирања 

Тимски рад  Методи 
статистичке 
анализе 

  

06 

 

31.10.2007. 

02.11.2007. 

Дефинисање 
модела 
истраживања 

 
 
Индивидуални 
рад 
1.Колоквијум 

 Методи 
стратешког 
планирања 

  

07 

07.11.2007. 

09.11.2007. 

Модел 
истраживања 

Индивидуални 
рад 
 

 Основне технике    

08 

14.11.2007. 

16.11.2007. 

Истраживање 
легислативног 
оквира 

Дебата  Процес израде 
стратешког плана  

  

09 

 

21.11.2007. 

23.11.2007. 

Истраживање 
процеса планирања 

УН ХАБИТАТ  Дефинисање 
актера и њихових 
улога у процесу 
израде 
стратегије.  
 

  

10 

 

28.11.2007. 

30.11.2007 

Анализа позиције 
учесника у  процесу 

Кратак есеј  Дефинисање 
стратешких 
циљева: анализа 
моћи, утицаја и 
интереса   
 

  

11 

05.12.2007. 

07.12.2007. 

 

Развијање 
критеријума за 
процену планова 

Тимски рад  Идентификација и 
анализа утицаја 
спољашњих и 
унутрашњих 
фактора 

  

12 

 

12.12.2007. 

14.12.2007. 

Студија случаја: 
компарација 
планова 

Индивидуални 
и тимски рад 

 П роцес 
одлучивања: 
партиципација, 
преговарање, 
кооперација 
 

  

13 

 

 

19.12.2007. 
21.12.2007 

Процена квалитета 
планова 

 
 
 
 
2.Колоквијум 
Индивидуални 
рад 

 Провера 
могућности 
имплементације:  
провера 
остварљивости 
решења. 
 

  

14 

 

26. 12.2007 

28.12.2007 

Проблеми у 
стратешком 
локалном 
планирању у Србији 

Индивидуални 
и тимски рад 

 Праћење и 
корекција 
стратешких 
предлога 

  

 

Обавезна литература: 
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Препоручена литература: 

o Беговић, Б., Вацић, З., Лазаревић Бајец, Н., Раичевић, Б., Рогановић, М., Симић, А., et al. (2002). Принципи 
модерног управљања локалном заједницом. Београд:  Центар за либерално демократске студије. 

o Bryson, J.M. (1995) Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations.  San Francisco: Jossey-Bass.  
o E.U., DG XVI Regional Policy and Cohesion (1998): Sustainable Urban Development in the E.U.: A Framework 

for Action.  
o Forester, J. (1987).  Planning in the Face of Conflict, American Planning Association Journal, u: LeGates, R.T. i 

F.Stout (ed) (2001)The City Reader, London: Routledge, 410-423 
o Gorzelak, G. (2001). Economic and Strategic Plan for a City or Region. Presentation at  the Urban and City 

Management Course, Budapest, 
o Healey, P. (1983). Local Plans in British Land Use Planning, Oxford: Pergamon.  
o Лазаревић Бајец, Н. (ур.).(1995). Урбано планирање и политика, Београд: Архитектонски факултет.  
o Лазаревић Бајец, Н. (1996). Стратешко урбано планирање, усмеравање и/или посредовање. У Н. 

Лазаревић Бајец & М.  Ралевић (ур.), Стратегија урбанизације у условима неизвесности, (стр. 3 -28). 
Београд: Архитектонски факултет.  

o Лазаревић Бајец, Н. & Никезић, З.  (2006). Регионално планирање-проблем одлучивања и надлежности. У 
М. Ралевић & А.Ступар (ур.), Полазишта и принципи регенерације региона Србије ( стр.77-97). Београд: 
Архитектонски факултет.  

o Стојков, Б., Лазаревић Бајец, Н., Суботић, С., Марић, М., Вујошевић, М., Дерић, Б., et al. (2004). 
Планирање развоја локалне заједнице. Београд:  Институт за просторно планирање Географског 
факултета универзитета у Београду, Асоцијација просторних планера Србије. 

 

 

 

Начин полагања испита (садржај истраживачког пројекта): 

Истраживачки пројекат је усмерен на анализу позиције неформалних локалних стратешких планова у систему 
просторног планирања у Србији. Тежиште истраживања представља утврђивање предлога за измене процедура, 
садржаја и метода локалних стратешких планова и повезивање са формалним системом просторног планирања,  
односно утврђивање предлога за измене легислативног оквира. 
 
Полигон за истраживање су општински стратешки планови у Србији (база података Владе РС, одељења Стратегије 
за смањење сиромаштва). Сваки студент паралелно истражује структуру различитих стратешких планова за више 
општина у Србији. 
 

Истраживање обухавата следеће аспекте: 
 
Актуелне теме у стратешком планирању 
Утврђивање актуелних тема у развојним и секторским стратешким плановима општина. Преглед тема које су у 
релацији са усмеравањем просторног развоја. Издвајање аспеката просторног развоја који се обрађују у 
стратешким плановима (нпр. границе раста града, промена економске структуре, промена физичке структуре, 
значајне инвестиције,....).  Уочавање одређених сегмената стратешког плана у којем се разматрају елементи 
просторног развоја. 
 
Очекивани резултат истраживања овог аспекта је преглед елемената просторног развоја у локалним стратешким 
плановима. Такође се очекују препоруке за јасније дефинисање релација према просторном развоју, као и 
препоруке за јасније дефинисање просторних компонената у појединим сегментима плана. 
 
Концепти и методе стратешког планирања  
Преглед садржаја елабората стратешких планова, односно одговарајућих излазних докумената. Преглед процеса 
израде стратешког плана (препознавање проблема, утврђивање циљева, одлучивање,...алокација ресурса). 
Утврђивање општег модела садржаја и процеса, као и појединих специфичности. 
 
Очекивани резултат је предлог методологије израде стратешког плана уз предлог одговарајућег садржаја 
елабората. 
 
Стратешке компоненте у систему просторног планирања  
Анализа елемената стратешког усмеравања развоја на различитим нивоима просторног планирања. Анализа 
правилника о изради планских докумената и утврђивање хоризонталних, односно вертикалних веза (Стратегија 
просторног развоја РС, Шеме просторног развоја, просторни план подручја посебне намене, Регионални просторни 
план, Општински просторни план у постојећем легислативном оквиру и у предложеним изменама). Преглед 
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формалних докумената који имају елементе стратешког планирања. 
 
Очекивани резултат истраживања овог аспекта је преглед и анализа хоризонталних и вертикалних веза између 
стратешког и просторног планирања, у виду матрице формалног и неформалног планирања. Очекује се предлог 
могућности повезивања ова два облика планирања.  
 
Легислативни оквир система просторног планирања у Србији 
Анализа легислативног оквира система просторног планирања у Србији. Преглед процедура за доношење 
просторних планова, надлежности у спровођењу планова (финансирање, одлучивање, реализација),  формалних  
институционалних организација у планирању и имплементацији. Анализа међусобне усаглашености различитих 
законских докумената. За потребе овог истраживања се као легислативни оквир узимају Закон о планирању и 
изградњи и Закон о локалној саомуправи. 
 
Очекивани резултат истраживања овог аспекта је преглед усаглашености различитих законских докумената у 
односу на планске процедуре и прописане надлежности за спровођење плана. Такође се очекује преглед 
процедура у стратешком планирању које нису предвиђене законским документима, односно предлог измена 
одређених процедура према потребама стратешког планирања. (Увид у предлоге измена Закона о планирању и 
Закона о локалној самоуправи) 
 
Учесници у процесу стратешког планирања 
Анализа структуре учесника у процесу стратешког планирања према њиховим позицијама, улогама, моћи, 
интересима, утицају, припадности јавном или приватном сектору. Евиденција укључених институција. Анализа и 
оцена учешћа појединих актера у појединим фазама планског процеса (нпр. заинтересованост за одрђене циљеве), 
односно доношењу одлука. Уочавање и анализа присутних конфликата међу појединим учесницима процеса. 
Уочавање и анализа остварених партнерских односа. 
 
Очекивани резултат истраживања овог аспекта је анализа комплексности структуре учесника у процесу стратешког 
планирања. Такође се очекује предлог процедура одлучивања у процесу израде стратешког плана, са посебним 
нагласком на предлозима за превазилажење конфликата, као и предлогу развоја партнерских односа. 
 
Услови за спровођење стратешког планирања 
Анализа потребних ресурса за спровођење партиципативног процеса стратешког планирања унутар локалне 
заједнице. Преглед и анализа институција од значаја за стратешко планирања, структура релевантних служби. 
Уређеност и доступност потребних података (сајт општине, града, статистички подаци), катастра (ГИС), 
одговарајући ниво техничке опремљености. 
 
Очекивани резултат истраживања овог аспекта је преглед услова за спровођење партиципативног процеса 
стратешког планирања у локалним заједницама. Очекују се препоруке о потребним условима на локалном нивоу за 
спровођење стратешког планирања. 
 
Инструменти реализације стратешког плана 
Преглед и анализа врста краткорочних и дугорочних пројеката у оквиру стратешког плана. Преглед институција 
задужених за спровођење плана. Преглед облика финансирања циљева стратешког плана (преглед буџета), као и 
облика различитих партнерстава између јавног и приватног сектора. 
 
Очекивани резултат овог аспекта су препоруке за инструменте реализације стратешког плана (надлежне 
институције, финансијски аранжмани, партнерски односи,...) 
 
 

Критеријуми оцењивања: 

Разумевање мултидисциплинарног приступа стратешком планирању се проверава кроз текстуалне и графичке 
прилоге, индивидуалне и групне презентације резултата рада, способност усмене и писмене комуникације.  
 

• Избор релевантних информација (10%) 
• Систематичност у прикупљању података (10%) 
• Аналитичност у обради прикупљеног материјала (20%) 
• Логичко закључивање (20%) 
• Логична организација елабората (10%) 
• Интеграција знања која се обрађују у студију и семинарима (10%) 
• Уређеност приказа (10%) 
• Учешће у тимском раду (10%) 
• Укупно (100%) 
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Оцењивање: 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања  10 пројекат   
колоквијуми  20+20 усмена одбрана пројекта 20 
семинари  писмени елаборат 30 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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