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 МОДУЛ 21 – Планирање и обнова града, 6 ЕСПБ  

курсеви: УВОД У УРБАНИСТИЧКО ПЛАНИРАЊЕ 3 ЕСПБ  
УРБАНА ОБНОВА И ГРАДОВИ СРБИЈЕ 3 ЕСПБ  
 
Циљ наставе на модулу Упознавање са основама планирања и обнове градова у савременим 

условима и оспособљавање за учешће у професионалним активностима урбанистичког планирања и 
пројектовања.  
 
Потребна предзнања: Познавање основних принципа производње структуре савременог града и 

способност разумевања стручног деловања у области управљања урбаним развојем (Студијско 
подручје 11), познавање типологије објеката (Студијско подручје 10), историје архитектуре и 
насељавања у нашем окружењу (Студијско подручје 7)  
 
Курс 21.2. – Урбана обнова и градови Србије, 3 ЕСПБ  
6. семестар дипломских академских студија, 2009.  
 
Садржај наставе1 Упознавање са основним принципима, методама и циљевима урбане обнове. 

Разумевање релевантних урбаних процеса, феномена и идеја који су битно утицале и данас 
дефинишу процес обнове градова у Србији.  
 
УПУСТВО Термински план наставе Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа. 

Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит. За овај курс 
предвиђена су 2,5 радних сати недељно (2 сата рада школи и 0,5 сати рада код куће). 3 радна дана 
предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата). Испит - предаја семинарског рада је 19. радне 
недеље.  
Студијска правила Предмет воде два наствника. План рада на предмету одређује наставик. 

Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. Начин и 
критеријуме оцењивања утврђује наставник.  
 
1 *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  
Назив предмета: МОДУЛ 21, Курс 21.2. – Урбана обнова и градови Србије  

Година студија: 6. семестар основних академских студија, 2009.  

Број кредита: 3 ЕСПБ  

Термини одржавања наставе: Према текућем распореду  

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): У 19 радној 

недељи, односно по предаји семинарског рада зависно од рока  

Термини одржавања колоквијума: У 9. и 14. радној недељи  

 

Назив предмета: Урбана обнова и градови Србије  

Наставник: Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, диа 
                Проф. др Владан Ђокић, диа 
Сарадник у настави:  - 

Број кабинета: 253  

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): назначено на вратима кабинета  

Телефон: 3218 753 Е-маил: eval@eunet.yu  
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Циљеви и приступ настави: Основни циљ наставе је увођење студента у област урбане обнове, 

регенерације и урбане рециклаже, „активних“ метода које су данас изузетно актуелне како код нас тако и у свету. 
Као гранична област измећу пројектовања и урбанзма, урбана обнова се посматра као феномен утемељен у 
последње 2 деценије 20. века, посредно везан и за социологију, политику и екологију. Културно и градитељско 
наслеђе у овом процесу представља базу коју треба „вратити у живот“ односно регенериасти, при томе стварајући 
баланс измећу новог и старог, измећу више струка, водећи рачуна о различитим интересима, приватним и 
друштвеним. Примена ових знања на ситуацију у Србији која кроз транзициони период мења свој изглед 
допринеће да студенти, будући архитекте - који ће се са овом темом сусретати на сваком кораку, буду 
припремљени за изазов струке.  

Садржај наставе: Структура предмета се односи на преглед најновијих сазнања о урбаној обнови и 

регенерацији, кроз прилагођавање глобалним променама, прихватање нових сензација и феномена у смислу 
социјалних односа, новог облика становања, еколошког дизајна, културних датости, градитељског наслеђа и 
његове заштите а све то унутар контекста великих урбаних обнова. Ситуација у Србији која је специфична због 
многих фактора посматра се у светлу тих промена.  

Метод извођења наставе: Настава се одвија ех катедра, интерактивним радом и колоквијумима. Резулат је 

семинарски рад односно видео презентација изабране студије случаја.  

 
нед  Наслови тематских јединица  

01  Урбана обнова – велики глобални циљеви  

02  Оквир обнове градова данас  

03  Нове теме, становање, еколошки дизајн, социјални сервис  

04  Заштита градитељског наслеђа, заштита савремене архитектуре  

05  Прилагођавање глобалним токовима урб.обнове  

06  Политика урбане обнове и регенерације данас  

07  Агенција за урбану регенерацију  

08  Историјски и културни (дис)континуитет градограђења у Србији.  

09  1. Колоквијум:  
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10  Морфологија градова у Србији и процеси савремене физичке трансформације.  

11  Обрасци светских урбанистичких трендова у форми наших градова.  

12  Урбана транзиција у Србији у тржишним  условима. 

 
13  Перспективе наших градова у европској мрежи: правци и критеријуми српске урбане еволуције  

14  2. Колоквијум:  

15  Закључна разматрања  

 
Обавезна литература: Уджбеници на предмету: Ева Ваништа Лазаревић: Обнова градова у новом 
миленијуму, Београд, 2003. Владан Ћокић: Град и градски трг, Београд, 2004. АФ, (Скриптарница и 

библиотека АФ)  

Препоручена литература: Све из библиографије уджбеника  

 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): У непосредном договору са 

натавником  

Критеријуми оцењивања: .Рад / презенатција се вреднује на темељу правилне примене одслушаног знања, 

креативности, уочавања чињеница  

Оцењивање: У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се 

оцењују пре полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 
30, а највише 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 
100поена.  

Предиспитне обавезе  поена  Завршни испит  поена  

активност у току предавања  30  усмени испит или писмени елаборат  50  

колоквијуми  20  

 
Услови предаје после заказаног рока: из статута АФ  

Статутарне одговорности и права студената: из статута АФ  

 

 


