
Студијски програм: Дипломске академске студије архитектуре 

Врста и ниво студија: 3. Семестар дипломских академских студија 

Назив предмета:  М6У.3 Пројекат 2 Усмерење У  

Семинар 2 Методе и технике планирања 
Наставник : Лаловић Ж. Ксенија 

Статус предмета: Обавезни 

Број ЕСПБ: 2 
Услов: позитивно оцењени  ДАСА_М4.1 и ДАСА_М5У.1 
Термини одржавања наставе: среда 14 до 16 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 06.јула, 2009.  

Термини одржавања колоквијума: 

Дати су плану на крају документа 

Наставник: 

Доц. мр Ксенија Лаловић– кабинет 011, 3. спрат 

Сарадник у настави:      

Асс.прип. Татјана Мрђеновић– кабинет 011, 3. спрат 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата):  

понедељак од 12 до 14 часова 

Телефон и Е-маил: 

Доц. Мр Ксенија Лаловић, телефон: 011 3218766, е-маил: ksenija.lalovic@gmail.com  

Асс.прип. Татјана Мрђеновић , телефон: 011 3218766, е-маил: tmrdjenovic@gmail.com  

Циљ предмета 

Циљеви наставе на семинару је стицање знања о основним методама и техникама које се најчешће 
примењују у пракси у току процеса интегралног стратешког, просторног и урбанистичког планирања, 
разумевање улоге и практичних задатака урбанисте у тим процесима, као и оспособљавање студената 
за разумевање и рад на пројектном задатку.  

Исход предмета 

Исходи предмета су:  

 Способност препознавања адекватних метода и техника примерених проблемском контексту у 
процесу планирања 

 Стицање знања о поступцима у спровоћењу основних метода и техника, њиховој сложености, 
потребним ресурсима и условима за њихово стпровоћење 

Садржај предмета 

Семинар обухвата спектар интерактивних предавања о основним планерским методама и техникама 
које се примењују у процесу интегралног приступа управљањем локалног развоја.  
 
Садржај семинара биће приказ дела методолошких поступака, техника и тренинг материјала развијених 
у УН ХАБИТАТ-у, а које се примењују у програмима подизања капацитета локалних заједница широм 
света и у Србији у шест највећих општина кроз СИРП програм.  
  
Литература  

 Територијални информациони системи за подршку локалном развоју употребом ГИС технологија, Градови 
у дијалогу, 3 циклус тематских конференција: Развој Територијалних информационих система у градовима 
Србије - Размена искустава и поуке, УН ХАБИТАТ, Београд, 2008. 

 "ГИС алати као подршка локалној управи", Mр Ксенија Лаловић, Татјана Мрђеновић, Инвестиције на 
западно-европском балкану, Летња школа урбанизма са међународним учешћем, национални научни скуп 
са међународним учешћем, Велика Плана – Покајница, 2005 

 ТИС Чачак, Краљево, Крагујевац, Ваљево, Ниш, 6 публикација, УН ХАБИТАТ, Београд, 2008. 
 Шта је међуљудска комуникација?, Шта је конфликт?, Шта је одлучивање?, Шта је партиципативно 

планирање?, Шта је медијација?, Шта је фасилитација?, , 6 публикација, УН ХАБИТАТ, Београд, 2007. 

Број часова  активне наставе Остали часови 
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Предавања: 2 
 

Вежбе:0 Други облици наставе:0 Студијски 
истраживачки рад: 0 

Методе извођења наставе 

Настава се изводи кроз интерактивна предавања која подразумевају презентовање материје, 
процесирање теме кроз дискусију и примену кроз кратке задатке. 
 
нед Наслови тематских јединица                                           

01 Територијални информациони системи ТИС– алати за ефикасно прикипљање, обраду и 
приказивање интегралних података и квaлитетних информација базирани на ГИС 
технологијама 

02 TИС алат - Методе просторне анализе 
03 TИС алат - Методе статистичке анализе, предвиђања и вероватноћа остварења 
04 TИС алат - Вишекритеријмске територијалне анализе 
05 Територијални информациони системи – инструменти за подршку групном одлучивању  
06 Анализа стејкхолдера у партиципативном процесу 
07 Комуникација – природа, проблеми, технике добре комуникације 
13 Доношење одлука – природа, колективне одлуке, поступци 
08 Конфликти и управљање конфликтима 
09 Преговарање,  Медијација,  Фасилитација – контекст примене, поступци, улоге, позиција 

урбанисте  
10 Акционо планирање – природа процеса, поступци, резултати 
11 Мониторинг – инструменти, генерсање индикатора, поступци вредновања 

12 Акционо планирање – природа процеса, поступци, резултати 

13 Основе компетенције добре управе – преглед компетенција, разумевање улога јавних 
администратора, позиција урбанисте 

14 Евалуација семинара 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања потпис писмени испит  

практична настава  усмени испт  

колоквијум-и  пројектни елаборат 5 

 

 

 

 


