
 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М3.4 Урбана регулатива 
Наставник: Бисерка Ч. Митровић 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Упознавање са значајем, развојем и садржајем урбане и просторно планерске регулативе у Србији. Стицање 
информација о различитости захтева и потреба струка укључених у процес урбаног и просторног планирања. 
Упознавање са општим контекстом законодавства ЕУ. Упознавање процедура и институција у пракси урбаног 
и просторног планирања у Србији.  
Исход предмета 
Оспособљеност студената да разумеју и примене урбану и просторно планерску регулативу у пракси.  
Оспособљеност студената да препознају обавезе, компетенције, место и време укључивања учесника у 
процесу урбаног и просторног планирања у складу са важећим прописима. Препознавање значаја и улоге 
система институција укључених у процес урбаног и просторног планирања у Србији. 
Садржај предмета 
• Основна регулатива урбаног и просторног планирања – закон, подзаконска акта, прописи и нормативи.  
• Регулатива сродних области значајних за урбано и просторно планирање; усклађеност и међусекторска повезаност 

области.  
• Регулатива у области животне средине значајна за урбано и просторно планирање; Регулатива у области грађевинског 

земљишта значајна за урбано и просторно планирање.  
• Развој законодавства код нас; усклађеност са законодавством урбане регулативе ЕУ. 
• Јавни интерес у регулативи урбаног и просторног планирања. 
• Учешће јавности у регулативи урбаног и просторног планирања. 
• Спровођење урбанистичких и просторних планова.  
• Релација и усклађеност законодавне материје у Србији са планским документима који нису прописани урбаном и 

просторно планерском регулативом у Србији (стратегије развоја, локални еколошки и акциони планови, мастер 
планови и др. ).  

• Процедуре и институције на различитим нивоима урбаног и просторног планирања у Србији; надлежности и обавезе 
институција приликом израде, контроле и усвајања планских докумената.  
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Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   0 
Методе извођења наставе 
Предавања екс катедра, истраживачки рад, презентације и одбране индивидуалних и групних пројеката. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит 40 
практична настава  усмени испит/одбрана рада 10 
колоквијум-и  семинарски рад  
семинар-и 40   
 




