
 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М2.6 Технике и алати 1 – Урбана истраживања кроз ГИС 
Наставник: Ксенија Ж. Лаловић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Технике и алати урбане анализе и синтезе саставни су део сазнајног процеса сагледавања и разумевања и 
интерпретације урбаних структурних и трансформационих карактеристика, који је усмерен ка препознавању и одабиру 
адекватних метода планирања и стратегија развоја. Савремени истраживачки поступци више се не могу замислити без 
употребе савремених ИКТ алата који омогућавају ефикасност и ефективност поступака. У том смислу:  
• Основни циљ наставе на предмету је упознавањеи оспособљавање за употребу  основних техника аналитичких и 

синтетичких поступака које се примењују у пракси у току процеса урбанистичког планирања и пројектовања. 
• Оперативни циљ наставе је упознавање са перформансама и савладавање коришћења основних рачунарских алата за 

подршку урбаној анализи, са посебним нагласком на ГИС засноване урбане информационе системе.  
Исход предмета  
Разумевање спектра и комплексности практичних професионалних задатака урбанисте у укупном процесу урбаног 
планирања и пројектовања.  
Способност препознавања и избора адекватних истраживачких техника и алата који су  примерени разматраном 
проблемском контексту у процесу урбаног планирања и пројектовања. 
Стицање знања о поступцима у спровоћењу техника, њиховој сложености, потребним ресурсима и условима за њихово 
спровођење. 
Стицање вештина употребе основних техника у контекту конкретно задатог урбаног проблема. 
Стицање вештина употребе основних ГИС алата неопходних за спровођење основних просторних и вишекритеријумских 
анализа  посматраног урбаног контекста. 
Садржај предмета 
Oбухвата тематске јединице из метода и техника прикупљања, уређивања и структуирања кванитативних и 
квалитативних података, метода статистичке и просторне анализе, интегралне вишекритеријумске територијалне 
анализе, метода и техника предвиђања и симулације, SWOT, метода и техника визуелизације истраживачких резултата и 
припреме извештаја за подршку одлучивању, метода и техника евалуације и праћења промена. 
Oбухвата практичну апликативну наставу  за одабране основне технике употребом ГИС и других рачунарских алата на 
задатом урбаном полигону. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава:   1 Практична настава:   2 
Методе извођења наставе 
Настава на предмету се одвија кроз интерактивна предавања, и вежбе у рачунарској ГИС лабораторији на конкретно 
задатом урбаном полигону који се одабира у договору са руководиоцем интегралног пројекта како би добијени 
резултати били употребљиви у процесу израде пројекта. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава 30 усмени испит 30 
колоквијум-и 30 семинарски рад  
семинар-и  елаборат  
 




