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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
 
6. семестар основних академских  студија, 2011/12 
 
МОДУЛ 17 
Курс- Изборни предмет 3 ЕСПБ
УРБАНИЗАМ БЕОГРАДА
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Предмет је усмерен на разумевање савременог контекста развоја Београда. Кроз преглед актуелне 
ситуације у Београду, студенти ће се упознати са значајним темама и важећим урбаним концептима. 
Тежиште је на препознавању локалних развојних процеса и њихових учесника, односно оних чије 
активно деловање утиче на развој града: градске управе и секретаријата, јавних предузећа, општинске 
власти, урбанистичког завода, грађевинских инвеститора, цивилног друштва итд. Посебна пажња је 
посвећена улози струке (архитеката, урбаниста, планера) у изградњи Београда. Циљ је упознавање са 
позадином урбаних промена у граду, односно разумевању односа између деловања различитих 
учесника (њиховим ставовима, интересима, средствима и позицијом у структури одлучивања) и 
реализоване физичке структуре. 
 
Термински план наставе 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
 
 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
МОДУЛ 17- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 
Курс- УРБАНИЗАМ БЕОГРАДА  
Година студија:  
6. семестар основних академских  студија, 2011/12 
 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
среда 14.00-16.00 
 
Термин одржавања испита (предаја семинарског рада): 
Према распореду 
 
Термини одржавања колоквијума: 
18.04.2012. 
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Назив пројектног задатка: 

Позиција стручњака у развоју Београда 

Наставник: 

Доц. др Марија Маруна 

Сарадник у настави:   

 Данијела Милојкић, сарадник у настави 

Број кабинета: 305 

Време за консултације са студентима: понедељак 12.00-14.00  

Телефон:    3218 768                                                                                           Е-маил: м.ма@sezampro.rs 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Нема посебних критеријума нити услова 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Основни циљ курса је упознавање, анализа и критичко преиспитивање актуелне урбане праксе у 
Београду. Поред тога, студенти се оспособљавају за: 
 
• разумевање савремених урбаних концепата и урбаних феномена 
• разумевање друштвено-економске позадине физичког преображаја Београда  
• разумевање структуре учесника у управљању развојем града и препознавање политичке позадине 

одлучивања 
• упознавање са институцијама управљања развојем града и разумевање надлежности 
• разумевање сврхе урбаних политика у контексту развоја града 
• разумевање нових облика финансирања (јавно-приватно партнерство) развоја града 
• разумевање односа између тржишта и изграђене форме 
• разумевање улоге струке у развоју града 
• развој истраживачке склоности и способности за прикупљање, процесуирање, интерпретацију и 

презентацију података. 
 

Пројектни задатак: 

Задатак је усмерен на разумевање позиције стручњака у развоју Београда и околности у којима делују.  
Студенти самостално уочавају скорије трансформације физичке структуре у граду, као што су нови 
објекти или читава насеља, нова уређења јавних простора, нови садржаји итд. и одговарају на следећа 
питања: 
• Ко је пројектант? За кога ради? 
• Ко је дефинисао услове за пројекат? Која институција?  
• Ко је одобрио услове за пројекат? Које тело? 
• Ко је одобрио пројекат? Ко процењује квалитет решења? 
• Ко је формулисао процедуру за израду пројекта? Ко диктира начин реализације? 
• Ко је одобрио изградњу? Ко контролише промене у простору? 
• Ко врши надзор над изградњом? Која служба? 
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• Ко проверава квалитет изграђеног објекта? Ко је одговорна институција? 
 
Студенти користе различите врсте информација: планови (генерални, просторни, стратешки, 
регулациони), пројекти (урбанистички, архитектонски), урбанистичко-архитектонски конкурси, идејна 
решења, градске политике, грађанске иницијативе (невладин сектор), дневна и стручна штампа, 
сајтови градских и општинских институција, електронски медији, ...итд. 

 
Метод извођења наставе: 

Настава се одвија кроз предавања, дискусије, гостовање експерата и истраживачки рад студената. 
Паралелно са предавањима студенти преиспитују актуелну урбанистичку праксу у Београду. Кроз 
димензионисане вежбе, студенти постепено граде завршни елаборат.  
 
 

нед Предавања                                 

1. ЗАДАТАК – ИЗБОР СЕГМЕНТА УРБАНЕ СТРУКТУРЕ ЗА АНАЛИЗУ 
01 15.02.2012. Упознавање са задатком 

02 23.02.2012. Сегменти урбане трансформације (физички оквир, оквир система, оквир 

надлежности) 

2. ЗАДАТАК – ПРИКАЗ ИСТОРИЈЕ СЛУЧАЈА 
03 29.02.2012. Узроци просторних трансформација: град као производ и процес 

04 07.03.2012. Учесници у изградњи простора 

3. ЗАДАТАК – ПРЕГЛЕД ДОКУМЕНТАЦИЈЕ 

05 14.03.2012. Облици управљања развојем града 

06 21.03.2012. Процедуре у планирању и изградњи 

4. ЗАДАТАК – УОЧАВАЊЕ СТРУКТУРЕ УЧЕСНИКА 

07 28.03.2012. Нивои управљања у процесу развоја града 

08 04.04.2012. Институције у развоју града 

09 11.04.2012. Извори финансирања 

10 18.04.2012. Колоквијум – усмена презентација рада 

5. ЗАДАТАК – ПРЕПОЗНАВАЊЕ ИНСТРУМЕНАТА ДЕЛОВАЊА 

11 25.04.2012. Политике развоја града: усмеравање урбаног развоја 

12 02.05.2012. Инструменти управљања развојем града 

13 09.05.2012. Надлежности над спровођењем инструмената 

6. ЗАДАТАК – КРЕИРАЊЕ ПРОФИЛА СТРУЧЊАКА 

14 16.05.2012. Улога стручњака у развоју града 

15 23.05.2012. 
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Литература (доступна путем интернета): 
 
• Закон о планирању и изградњи 

http://www.zakon.co.rs/zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html 
• Службени лист Града Београда 

http://www.sllistbeograd.rs 
• Урбанистички завод Београда 

http://www.urbel.com 
• Град Београд 

http://www.beograd.rs 
• Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Београда 

http://www.beoland.com 
• Друштво урбаниста Београда 

http://www.dub.org.rs 
• Друштво архитеката Београда 

http://www.dab.rs 
• Инжењерска комора Србије 

http://www.ingkomora.org.rs 
 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Предаја завршног елабората. 

Критеријуми оцењивања: 

• истраживачка радозналост  
• способност критичког размишљања  
• активност у дискусијама  
• аналитичност рада 
• систематичност истраживања 
• креативност у презентацији резултата истраживања 

 
Оцењивање: 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

Колоквијум 30 Елаборат 50 
Рад током семестра 20 /  
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 

http://www.zakon.co.rs/zakon-o-planiranju-i-izgradnji.html
http://www.beograd.rs/
http://www.dub.org.rs/
http://www.dab.rs/
http://www.ingkomora.org.rs/

