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Циљ предмета 
1. Упознавање са контекстом урбанистичког деловања у 21 веку  
2. Разматрање улоге различитих професија у процесу урбанистичког планирања  
3. Упознавање са политичким и инстит. оквиром  у коме се доносе одлуке о урб.развоју 
Упознавање са  савременим методама и техникама планирања   
Исход предмета  
1. Препознавање различитих професионалних улога у пракси управљања развојем градова и територија  
2. Оспособљавање за промишљање и теоретску анализу урбанистичког планирања као комплексног 

процеса у коме учествују актери са различитим компетенцијама, интересима и аргументима. 
3. Оспособљавање за уочавање и анализу различитих аспеката урбаних проблема 
4. Развијање способности за критичко сагледавање различитих улога актера у процесу планирања и 

управљања  као и одговорности планера.  
5. Овладавање различитим методама стручног деловања   

Садржај предмета 
Савремени градови са својим сложеним проблемима и бројним конфликтима захтевају промену 
професионалног приступа у усмеравању развоја. Циљ курса је упознавање са улогом интегралног 
урбанистичког планирања у измењеном економском, институционалном и културном оквиру. У том смислу 
курс обезбеђује разумевање: 
1. историјског друштвеног контекста у коме се планирање у Србији развија, 
2. основних процеса који утичу на промене у дисциплини,  
3. измењене професионалне улоге и подручја специјализације стручњака.   
Курс је посебно усмерен на следеће области:  урбане стратегије у условима брзих промена; интегрисање 
економске, друштвене и еколошке димензије развоја; управљање локалним развојем у транзицији;  
стратешки развојни оквир и партнерство у урбаној обнови; изазови неконтролисаног урбаног раста;  
култура и урбанистичко планирање.  
Посебан нагласак је на разумевању партиципативног процеса као и институционалног и организационог 
оквира стратешких и акционих планова урбане обнове у условима конфликтних циљева развоја: глобалне 
конкуренције, друштвене правде и остварења бољих услова живота. 
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Методе извођења наставе 
предавања, дискусије, краћи писани радови, колоквијум, семинарски рад 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
колоквијум-и 20 Семинарски рад 60 
задатак 1, задатак 2 20   
 
 
 
 
 
 
 
 


