
МОДУЛ 21 – Планирање и обнова града, 6 ЕСПБ 
 
Циљ наставе на модулу 
Упознавање са основама планирања и обнове градова у савременим условима и оспособљавање за учешће у 
професионалним активностима урбанистичког планирања и пројектовања. 

 
Потребна предзнања: 
Познавање основних принципа производње структуре савременог града и способност разумевања стручног 
деловања у области управљања урбаним развојем (Студијско подручје 11) и познавање типологије објеката 
(Студијско подручје 10). 

 
Курс 21.2. Урбана обнова и градови Србије, 3 ЕСПБ 
 
6. семестар дипломских академских студија, 2013/14 

УПУТСTВО 

Садржај наставе 
Упознавање са основним питањима, методама и ефектима урбане обнове и планирања 
градова у Србији. Овладавање материјом која се тиче процеса планирања градова  
методологије урбане обнове. Упознавање са примерима добре праксе урбане обнове у 
свету. Стицање знања о новим правцима у планирању, одрживом развоју и одрживом 
граду. Стицање знања о оснивању и планирању градова у Србији. 

 
Термински план наставе 
Обавезни предмет, одржава се једном недељно три часа предавања. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђени су: 5 радних сати недељно (3 сата рада у школи и 3 сата рада код куће) 
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата). 
Испит  је 21. радне недеље. 

 
Студијска правила 
Предмет је организован у два дела која воде два 
наставника. План рада на делу предмета 
одређује наставник. 
Рад на предмету и оцењивање резултата рада током 15 радних недеља у школи је у складу са принципима 
„континуалног полагања испита током извођења наставе“ (Статут АФ). 50 поена је предвиђено за оцењивање 
током 15 радних недеља у школи. Провера знања и редовног праћења наставе организована је у форми теста. 
У седмој недељи се спроводи провера знања првог дела предмета, у 15 недељи провера знања другог дела 
предмета. Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 

 
 
 
 
 
 

*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



План рада 
 
 
Назив предмета: 
МОДУЛ 21, Курс 21.2. Урбана обнова и градови Србије 
Година студија: 
6. семестар основних академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Предавања:   среда, 10.00-13.00 
 

Термин одржавања испита: 
Биће накнадно одређено  

Термини одржавања колоквијума: 
7. радна недеља  
15. радна недеља  

 
 
Назив предмета: 
Урбана обнова и градови у Србији 

Наставник: 
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић, проф. др Владан Ђокић 
Сарадници у настави: 
 

Број кабинета: 
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић: каб. 253  
Проф. др Владан Ђокић: каб. 343 

 

 Време за консултације са студентима: 
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић: биће накнадно одређено.             
Проф. др Владан Ђокић: биће накнадно одређено. 

Телефон: Е-маил: 
Проф. др Ева Ваништа Лазаревић:                                                                 eva.vanistalazarevic@gmail.com 
Проф. др Владан Ђокић: 063 8620273 vdjokic@arh.bg.ac.rs 
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Циљеви и приступ настави: 
 
Упознавање са основним питањима, методама и ефектима урбане обнове и планирања градова у Србији. Овладавање 
материјом која се тиче процеса планирања градова  методологије урбане обнове. Упознавање са примерима добре праксе 
урбане обнове у свету. Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и пројектовања. Стицање знања о 
новим правцима у планирању, одрживом развоју и одрживом граду. Стицање знања о оснивању и планирању градова у 
Србији.  
 
Општи критеријуми: 
 
ОК4. Адекватно знање о урбанистичком планирању и вештинама укљученим у плански процес. 
Дипломац ће имати знање о: 
- ОК4.2. Утицајима планирања на изграђену средину; 
- ОК4.3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући и социјалне, економске и 

културне аспекте обнове градова и њихов значај за планирање развоја. 
 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у припреми планова и пројеката који 
узимају у обзир социјалне факторе. 
Дипломац ће имати разумевање о: 
- ОК6.2. Улози архитекте у планерском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући важност текућих метода и 

трендова у обликовању грађене средине; 
- ОК6.3. Могућем утицају планова и пројеката на постојеће и будуће заједнице. 
 
Садржај наставе: 
 
Основне тематске области су везане за методологију и процес планирања и обнове градова. Прва тематска област приказује 
улогу архитектуре и урбаног дизајна у обнови градова, а друга оснивање градова у Србији и њихову планску изградњу. 
 
Метод извођења наставе: 
 
Настава се одвија у форми предавања. 
 

 
 

нед Наслови тематских јединица Предавања 

01 Урбана обнова као метода одрживог развоја 

02 Циљеви урбане обнове 
03 Принципи урбане обнове 
04 Социјални аспекти урбане обнове 
05 Економски бенифити од метода урбане обнове 
06 Студије случаја урбане обнове: регенерације приобаља;  

07 Студије случаја урбане обнове: заштита модерне архитектуре 
у процесу обнове 

08 Колоквијум 1 

09 Оснивање градова у Србији у XIX веку 
10 Реконструкција постојећих градова у Србији у XIX веку  

(Радикална трансформација; Умерена трансформација) 
 

11 Морфолошке карактеристике градских тргова 
(положај, величина, облик,морфогенеза градског трга) 

12 Функционалне карактеристике тргова (функције грађевина, 
функције отворених простора, промена функције градског 
трга 

13 Културни идентитет наше средине 

14 

Урбана обнова 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Градови Србије 

 

 

 

Смернице за трансформацију наших градова 

15  Колоквијум 2 

 
 



Обавезна литература: 
Ваништа Лазаревић, Ева (1999) Урбана реконструкција Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски факултет 
Ваништа Лазаревић, Ева (2003) Обнова градова у новом миленијуму Београд: Универзитет у Београду, 
Архитектонски факултет 
Ђокић, Владан (2004) Урбана морфологија: Град и градски трг Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски 
факултет 
Ђокић, Владан (2009) Урбана типологија: Градски трг у Србији Београд: Универзитет у Београду, Архитектонски 
факултет 
 
Препоручена литература: 
 

 
Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

 

Писмени испит, ради се на формату А4. 
Критеријуми оцењивања: 
Колоквијум            
Тачни и концизно формулисани одговори, адекватно наведени 
примери.                     

Испит: 
Тачни и концизно формулисани одговори, адекватно 
наведени примери. 
 

Оцењивање: 
У структури укупне оцене студента на предмету, предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и 
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују са 50 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и 
полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

 
Колоквијуми доносе максимум 50 поена (25+25). Испит је писмени, траје 90 мин и доноси максимално 50 поена. 

Предиспитне обавезе Поена 
Колоквијуми  Максимално 25+25=50 поена 

 
Завршни испит   Поена 
Писмени испит Максимално 50 поена 

 
Услови предаје после заказаног рока: из статута АФ 

 

Статутарне одговорности и права студената: из статута АФ 


