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Врста и ниво студија: Специјалистичке академске студије 
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Циљ предмета 
Да полазнике упозна са доминантним социолошким интерпретацијама и приступима у анализи 
урбане обнове, да их упути у разумевање и препознавање актера у урбаној обнови, позицији 
различитих друштвених група и њихових интереса у обнови, облицима партенрства и сарадње 
у обнови и да анализира добре примере урбане обнове са становништа интереса локалног 
становништва.   
Исход предмета  
Побољшање знања о обележјима плуралистичког демократског друштва значајним за 
урбанистичке праксе. Препознавање одлика социјалног простора зоне која је предмет 
урбанистичке интервенције. Бољи приступ и разумевање позиције друштвених актера у процесу 
урбане обнове. Примена ових знања у изради пројеката и планова урбане обнове 
Унапређење спремности и знања потребних за сарадњу са друштвеним актерима.    
Садржај предмета 
Предавања и разговори о основним социолошким аспектима у области урбане обнове - мотиви 
урбане обнове,    економска, социјална и културна хетерогеност градских зона, зоне различитог 
стандарда становања и  квалитета грађеног простора,  сиромашна подручја и подручја нижег 
стандарда становања, улога вредности и норми у процени квалитета живота у градској зони, 
интересне групе у градском простору, економска и политичка позиција интересних група, 
друштвене институције и процеси одлучивања, јавност доношења одлука, јавно добро и градски 
простор,  критеријуми доношења развојних одлука и планова , интереси и власничка права 
локалног становништва, облици и обим партиципације грађана, партнерски однос актера у 
урбаној обнови, индикатори квалитета живота као легитимирајући основ права на град и 
позиције локалних заједница и грађана. 
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Број часова  активне наставе Остали часови 
Предавања: 2 Вежбе: 0 Други облици наставе: 0 Студијски истраж.  

 
Методе извођења наставе 
Интерактивна предавања. Излагање семинарских радова и разговор. Предмет семинарског рада је 
анализа једног примера (добре) праксе урбане обнове, која укључује опис ситуације и процеса, актере 
обнове, положај локалног становништва и коментарише резултате процеса.    

Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе Поена 50 Завршни испит  Поена 50 
активност у току предавања  писмени испит  
практична настава  усмени испт  
колоквијум-и  завршни рад 30 
Семинарски рад 50 Излагање на часу и одбрана 

семинарског рада 
50% 

 
 
 
 
 
 
 


