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МОДУЛ M6У, Пројекат 2 – Усмерење Урбанизам, 22 ЕСПБ 
3. семестар дипломских академских студија, 2012/13 
 
М6У(урбанизам) - 22 ЕСПБ 
Студио - 14 ЕСПБ 
Семинар1 -  2 ЕСПБ 
Семинар2 – 2 ЕСПБ 
Семинар3 -  2 ЕСПБ 
Семинар4 -  2 ЕСПБ 
 
УПУСТВО 
 
Садржај пројектног задатка 
Пројекат 2 усмерења Урбанизам уводи студенте у праксу планирања од дефиниције проблема, одређивања 
начина прикупљања података, анализе, дефинисања циљевa, 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 решавање 
проблема у урбаном развоју и припремање предлога за унапређење просторне организације активности , као и 
развијање способности презенатације предлога и њихове аргументације. 
 
Термински план наставе 
Студио и семинари одржавају се два пута недељно. 
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 наставик. 
Више студија могу, међусобним договором, да задају заједнички пројектни задатак. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
 
 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ M6У – Пројекат 2 – усмерење Урбанизам 
 
Година студија:  
 
3. семестар дипломских академских студија - мастер, 2012/13 
 
Број кредита: 
 
22 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
понедељак и четвртак  (14 недеља) 
семинари: од 14 до 18 сати, вежбе: од 18 до 22 сата 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
 јануар 2013. 
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Термини одржавања колоквијума: 
 
01.11.2012. 
17.12.2012. 
 
 
Назив пројектног задатка: 
Студио А: Локално стратешко планирање: визије и реалности нове зелене револуције 

Наставник: 

Проф. др Нада Лазаревић Бајец 

Сарадник у настави:   

Асист. др Владимир Михајлов                              

Број кабинета: 245 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): петак 13-15 

Телефон:   3218 745                                                                                                                                

 Е-маил: jbajec@eunet.rs 

 

Назив семинара 1: Просторни и одрживи развој 

Руководилац семинара 1: Доц. мр Јелена Живковић 

 

Назив семинара 2: Методе и технике планирања 

Руководилац семинара 2: Доц. мр Ксенија Лаловић 

 

Назив семинара 3: Урбана економија 

Назив семинара 4: Планирање социјалног развоја 

 

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 је упознавање студената са стратешким компонентама формалне и неформалне интервенције 
(контекст, садржај, процес, политике и мере) које би биле усмерене на стварање оквира локалног и регионалног 
развоја у функцији нове зелене револуције у Србији (производња органске хране, селективни узгој животиња и 
биљака,...). Учестале кризе у глобалном окружењу (економске, климатске, социјалне) указују на потребе развоја 
мултифункционалног окружења и већег уважавања природних чинилаца. Студенти се упознају са концептима и 
методама стратешког планирања и њиховом применом у односу на комплексне проблеме на нивоу града, насеља  
и локалне заједнице. Конкретно, напори студената биће усмерени на истраживање одговарајућих облика 
интервенција којим би се решавали конкретни развојни и еколошки проблеми у одабраним приградским насељима 
Београда. 
 
Курс је усмерен на следеће теме: анализа просторних  политика и развоја; анализа процеса преговарања и 
разрешавања конфликата;  основе стратешког планирања и управљања; нови облици финансирања развоја  
( приватно јавно партнерство); институционална организација и надлежности;  партиципација и колаборација у 
одлучивању.  
 
Пројектни задатак: 

Студио усмерава студенте на истраживање сложених веза између јавних политика и приватних иницијатива  у 
циљу постизања интегрисаног  просторног развоја, избора одговарајућих облика интервенције који треба да реше 
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конкретне развојне проблеме и створе оквир за пожељни развој у складу са савременим економским, друштвеним 
и еколошким принципима и стандардима здравог живота. 
Процес стратешког усмеравања подразумева формулацију визије,  жељеног стања у будућности. У складу са 
визијом  дефинишу се  циљеви и задаци развоја, бирају се приоритети,  анализирају  могућности и ограничења  и 
дефинишу акције реализације које су у домену појединих актера.  
Са циљем упознавања са актуелном праксом стратешког планирања у Србији као и  упознавања са актуелним 
моделима и примерима из интернационалне праксе, у студију ће се обрађивати следеће теме: институционални 
оквир и легислатива за израду локалних стратегија, професионални и партиципативни процес планирања , 
примена одговарајућих метода и техника анализе, вредновање и синтеза, као и посебне теме у вези са 
креативним и  иновативним решењима за унапређење призводње здраве хране у сеоским насељима у региону 
Београда. 
 
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 са тематским јединицама по недељама 
недеља студио начин рада 
01 
24.09.2012. 
27.09.2012. 

Актуелне теме у стратешком планирању Дебата 

02 
01.10.2012. 
04.10.2012. 

Избор теме и подручја истраживања Индивидуални рад 

03 
08.10.2012. 
11.10.2012. 

Прикупљање информација о позицији производње 
здраве хране у стратешким државним и локалним 
плановима у Србији 

Рад у рачунском центру 

04 
15.10.2012. 
18.10.2012. 

« « 

05 
22.10.2012. 
25.10.2012. 

Утврђивање веза узмеђу формалног и 
неформалног планирања у области пољопривреде 
и руралног развоја 

Тимски рад 

06 
29.10.2012. 
01.11.2012. 

Дефинисање модела истраживања Индивидуални рад 
 
1.Колоквијум 

07 
05.11.2012. 
08.11.2012. 

Испитивање модела истраживања Индивидуални рад 
 

08 
12.11.2012. 
15.11.2012. 

Истраживање легислативног оквира Дебата 

09 
19.11.2012. 
22.11.2012. 

Истраживање процеса планирања: вертикална и 
хоризонтална интеграција 

Гостовање експерата 

10 
26.11.2012. 
29.11.2012. 

Анализа позиције учесника у  процесу Кратак есеј 

11 
03.12.2012. 
06.12.2012. 

Развијање критеријума за процену квалитета  
стратешких планова 

Тимски рад 

12 
10.12.2012. 
13.12.2012. 

Студија случаја: компарација стратешких планова Индивидуални и тимски рад 
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13 
17.12.2012. 
20.12.2012. 

Процена квалитета планова  
2.Колоквијум 
Индивидуални рад 

14 
24.12.2012. 
27.12.2012. 

Проблеми у стратешком локалном планирању у 
Србији 

Индивидуални и тимски рад 

 
 

Обавезна литература: 

 
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 Davoudi, S. and Strange, I. (eds) (2009).  Conceptions of Space and Place in Strategic Spatial Planning.  

London: Routledge.  
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 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 Лазаревић Бајец, Н. (2009). Локално стратешко планирање у Србији: евалуација резултата. У: Регионални 
развој, просторно планирање и стратешко управљање. Тематски зборник радова, други део. Београд: , 
ИАУС, 125-144.  

o Oosterlynck, S.,  Van den Broeck, Ј.,  Albrechts, L., Moulaert, F.& Verhetsel, A. (eds.)(2010). Strategic spatial 
projects: catalysts for change? London: RTPI. 

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, који 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 и регионални стратешки планови у Србији као и њихове вертикалне и 
хоризонталне везе у систему формалних и неформалних планова и стратегија. Сваки студент паралелно истражује 
структуру различитих стратешких планова на националном и локалном нивоу фокусирајући се посебно на 
проблеме производње здраве хране и руралног развоја.  
 

Истраживање обухавата следеће аспекте: 
• Актуелне теме у стратешком планирању 
• Концепти и методе стратешког планирања  
• Стратешке компоненте у систему просторног планирања  
• Легислативни оквир система просторног планирања у Србији 
• Учесници у процесу стратешког планирања 
• Услови за спровођење стратешког планирања 
• Инструменти реализације стратешког плана 
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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%) 

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 

 
 


