
 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М2.2 Одрживи урбани развој 
Наставник: Бисерка Ч. Митровић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Упознавање са проблематиком одрживости, планирања и изградње градова у складу са принципима и критеријумима 
одрживости, и оспособљавање студената за учешће у професионалним активностима урбанистичког планирања и 
пројектовања одрживих градова и осталих урбаних насеља. 
1. Упознавање са доктрином одрживости, питањима којима се бави, улогом, обухватом и доменом у области 
урбанистичког планирања; 2. Упознавање са елементима и садржајем релације одрживости према физичком простору и 
планирања према модусима креирања урбаног простора и механизмима управљања просторним процесима. 
Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања у контексту одрживости. Упознавање са 
основним елементима израде планских докумената, метода и процеса рада у контексту одрживости. 
Исход предмета  
Студенти стичу знања и вештине потребне за : 
• успостављање везе између феномена одрживости, планирања, планског процеса и урбаних проблема / питања,  
• разумевање методологије и процеса планирања у контексту одрживости 
• истраживање урбане локације и уочавање и решавање комплексне везе између критеријума и захтева 

функције/садржаја објекта, и  различитих карактеристика и вредности у окружењу у коме се развој одвија, 
• разумевање, дефинисање и коришћење критеријума одрживости ради препознавања елемената одрживости решења, 

као и утврђивање ефеката датих промена на окружење. 
Садржај предмета 
Упознавање са основним питањима улоге, обухвата и домена одрживости.  
Упознавање са елементима и садржајем релације планирања према физичком простору у контексту одрживости.  
Стицање знања о одрживом развоју и одрживом граду, као и начинима и методама усмеравања развоја у складу са 
доктрином одрживости.  
Стицање знања о поступцима одређивања намена и изградњи градских локација, односу према животној средини, 
животном веку физичких структура и њиховој замени, мењању функционалне и физичке структуре насеља.  
Стицање знања о функционалним и просторним параметрима. 
Основне тематске области су везане за одрживост средине/ социјална одрживост / просторно-насељска одрживост; 
планирање и изградњу одрживог града: карактеристике, предности, баријере, форме; одрживи урбани дизајн- 
критеријуми и стандарди одрживости; урбану обнову у контексту одрживог развоја; методологију и процес планирања, 
градску локацију, одређивање намена и изградњу. 
1. Одрживост средине/ социјална одрживост / просторно-насељска одрживост; 2. Учесници у “одрживој игри”- интереси 
и конфликти. Предности и препреке; 3. Одрживе заједнице; 4. Одрживи град: карактеристике, предности, баријере, 
форме; 5. Одрживи урбани дизајн- критеријуми и стандарди одрживости; 6. Урбана обнова у контексту одрживог развоја. 
Литература 
За сваку тематску јединицу наставник припрема сет изабраних чланака или поглавља из књига које депонује у библиотеку 
Арх. Факултета на почетку семестра. Избор литературе може да варира од године до године. 

Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   0 
Методе извођења наставе 
Настава се одвија кроз предавања еx-cathedra. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања  писмени испит 70 
практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 30 семинарски рад  
семинар-и  елаборат  
 




