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Назив предмета: МАСУ_М2.7 Изборни предмет 2 
МАСУ_М2.7.5 Стратегија интегралног урбаног развоја - нов инструмент планирања у процесу интеграције у ЕУ 
Наставник: Доц. др Ратка Чолић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услов 
Циљ предмета: 
Разумевање теоријског оквира колаборативног планирања и његове примене у савременој пракси 
европског планирања кроз стратегију интегралног урбаног развоја; јачање критичке свести студената о 
актуелним истраживањима и савременој пракси планирања урбаног развоја у земљама ЕУ и Србији; 
разумевање израде стратегије интегралног урбаног развоја као нове праксе планирања; развијање 
преносивих и професионалних вештина које ће омогућити студентима да покажу иницијативу и личну и 
професионалну одговорност 
Исход предмета:  
Очекује се да студент након завршене наставе буде обучен за интегрално планирање урбаног развоја у 
складу са европском праксом. 
Садржај предмета:  
Овај модул развија код студената критички приступ за креирање стратегије интегралног урбаног развоја, 
заснован на прикупљању и анализи података, формулисању потреба, визије, циљева и начина реализације 
пројеката на примерима појединачних приоритетних зона интервенције (централна градска подручја са 
стагнацијом или опадањем економског раста, смањене атрактивности, угроженог идентитета; ''brownfield'' 
локације; подручја изложена проблемима заштите животне средине, климатских промена, неадекватних 
урбаних структура и др.). Студенти се упознају са темама специфичним и за локални контекст (одабрана 
локација) и за европске стратегије интегралног урбаног развоја (кроз примере из праксе).  
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Број часова активне наставе Теоријска настава: 1 Практична настава: 1 
Методе извођења наставе:  
Предавања, посета терену, групне дискусије, радионице, разговори са експертима, писани и графички 
радови мањег обима (колоквијуми) и израда семинарског рада 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена Завршни испит Поена 
Колоквијум  2х10 Семинарски рад 60 
Рад током семестра 10 Радни материјал 5 
  Усмена одбрана 5 
 


