
 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М1.7 Изборни предмет 1 
МАСУ_М1.7.1 Центри савремених градова — карактеристике, стања и процеси 

Наставник: Петар М. Арсић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је истраживање феномена везаних за особености, стања и процесе који карактеришу савремене 
(европске) градове, тј. њихове центре. Настава је усмерена ка истраживању градског центра, градских специјализованих 
суб-центара, као и ка употпуњавању стечених и стицању нових знања из ове значајне области савременог интегралног 
урбанизма. Феномени који ће се истраживати везани су за  аспекте саобраћаја и комуницирања, програма и дистрибуције 
садржаја, значаја културе и наслеђа, места информација и слободног времена у односу на трансформације услова у 
градском  амбијенту и животном окружењу.  
Исход предмета 
Студенти ће по завршетку курса бити упознати са карактеристикама, стањима и процесима који чине једно од главних 
обележја савремених европских градова, њиховог центра, као и њихових суб-центара и специјализованих центара. Поред 
тога, студенти стичу знања о новим и квалитетним начинима креирања животног окружења и савременог градског 
пејзажа градских центара. Као резултат упоредне анализе наших центара са центрима европских градова, посебно у 
земљама које су прошле процес транзиције, студенти стичу нова знања и позитивна искуства у методама и техникама 
унапређења и хуманизовања градске средине и савременог урбаног центра, посебно у областима заштите и унапређења 
јавног градског простора, очувања и укључења културног наслеђа, поштовања еколошких стандарда и одрживог развоја. 
Садржај предмета 
Сагледавање стања и каракретистика центра и суб-центара савремених (европских) градова, њихових садржаја, функција 
и програма и актуелних развојних процеса, током последњих деценија. Анализа узрока и последица тих процеса, посебно 
у домену јавних градских простора, градског амбијента, потенцијала културног и архитектонског наслеђа,  
информационих и комуникационо – саобраћајних феномена. Упоредна анализа изабраних фактора у урбаним 
ситуацијама центара европских градова и наших градова, одговарајуће величине и карактеристика.  Идентификовање 
метода и техника које се могу користити у усмеравању просторног и програмског развоја градских центара, а у циљу 
подизања квалитета пре свега јавних градских простора, њихове привлачности, пријатности, естетских вредности, затим 
као потенцијала за општи развој, као и са становишта заштите и унапређења еколошких стандарда и квалитета одрживог 
развоја, градске средине у целини.         
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Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   2 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи кроз предавња и интерактивни рад са студентима, дебате, уз гостовање експерата, анализу студије 
случаја, завршни семинарски рад и испит. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 10 усмени испит 20 

колоквијум-и 20 семинарски рад 40 
семинар-и  елаборат  
 




