
 

 

МАС 

М 2-2 

 

мастер академске студије интегрални урбанизам 

назив предмета  одрживи урбани развој  година  прва 

школска година   2015-16  семестар  2 

статус  Обавезан   ЕСПБ  3 

наставник  Мр Бисерка Митровић, доцент   бр.кабинета  246 

e-mail контакт  biserkamitrovic@gmail.com      

учесници у 

настави 

 Др Ксенија Лаловић, др Данијела Миловановић 

Родић, др Тијана Црнчевић, др Ранка Гајић  

 часови активне наставе 

  предавања  2 

сарадници  -  вежбе  0 

  др. обл.нас.  0 

  сам.истр.рад  0 

координатор сц  Др Ксенија Лаловић, ванредни професор   часови пасивне наставе 

услови за упис  -   у сем./нед  2 

  испитни рок  30 

садржај предмета 
циљ:  Упознавање студената са проблематиком планирања и изградње градова 

у складу са принципима и критеријумима одрживости, оспособљавање 

студената за учешће у професионалним активностима урбанистичког 

планирања и пројектовања одрживих градова и насеља. 

Упознавање са елементима и садржајем релације одрживости према 

физичком простору, моделима креирања урбаног простора и 

механизмима управљања просторним процесима.  

Истраживање односа урбанистичког планирања, урбаног дизајна и 

пројектовања у контексту одрживости. 
теоријска и 

практична 

настава: 

 Теоријска настава даје увид студентима у различите аспекте, приступе, принципе и моделе 

одрживости, као и у принципе интегралног урбанизма.  

Преактична настава се фокусира на избор студије случаја и повезаност са изабраним теоретским 

корпусом, као и на сет критеријума који служе за проверу концепта одрживости у конкретном случају.  

метод извођења 

наставе: 

 Интерактивна предавања, анализа случајева, индивидуални и групни 

пројекти, истраживачки пројекти, презентације.  
основна 

литература: 

 Ellin, N.: Integral urbanism, Routledge, NY, 2006.  

Shaw, R.: Eco Towns and the next 60 years of planning, TCPA, London, UK, 2007. 

Agenda 21, Programme of Action for Sustainable Development, UNCED, Rio de Janeiro, 

1992. 

Harvey S.,  Fieldhouse K., Hopkins  J. : The Cultured Landscape: Designing the environment 

in the 21st century, Routledge, London, New York, 2005.  
исходи 

предмета: 

 Упознавање са основним питањима улоге, обухвата и домена одрживости. 

Стицање знања о одрживом развоју и одрживом граду, као и начинима и 

методама усмеравања развоја у складу са доктрином одрживости.  

Стицање вештина и знања о провери одрживости изабраних студија случаја.  
  

mailto:biserkamitrovic@gmail.com
http://books.google.com/books?vid=ISBN0419250409&id=1YZAtQ7ZwasC&pg=PP1&lpg=PP1&ots=XgqR8S_Svu&dq=THE+CULTURED+LANDSCAPE+:+designing+the+environment+in+the+21st+century&sig=oMxweDO2M5apZGTFxqUMdTKzKcA
http://books.google.com/books?vid=ISBN0419250409&id=1YZAtQ7ZwasC&pg=PP1&lpg=PP1&ots=XgqR8S_Svu&dq=THE+CULTURED+LANDSCAPE+:+designing+the+environment+in+the+21st+century&sig=oMxweDO2M5apZGTFxqUMdTKzKcA


 

оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

Активност у току предавања  15  Пројекат/презентација  50 

колоквијум  30  усмена одбрана пројекта  5 

       

       

Критеријуми 

оцењивања: 

 Дефинисани у посебном документу.  

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1    Појам одрживог развоја, историјски осврт и основни аспекти одрживог развоја.  

2    Процес, метод и структура рада на предмету, објашњење задатка.  

3    Аспекти и критеријуми одрживог развоја, веза са другим дисциплинама.  

4    Изазови одрживог планирања данас_кључне теме: одрживи раст града / одрживо 

коришћење ресурса / планирање развоја инфраструктуре / локални економски 

развој / социјална једнакост и социјална кохезија / климатске промене и отпорност 

насеља/ примери одрживих заједница.  

5    Интегрални  урбанизам _ Основни принципи и критеријуми интегралног урбанизма и 

могућности њихове примене.  

6    Одрживо предграђе као облик одрживих заједница _ Концепт урбаног села, спој 

природе и града.  

7    Синтеза економске, социјалне,просторне и еко одрживости _ Emscher park, Немачка.  

8    Одрживи урбани дизајн _ Примена одрживог урбаног дизајна на примерима у 

Скадинавији.  

9    Просторна одрживост и одрживо планирање _ одрживо коришћење замљишта, 

концепт компакт града. 

10    Одрживост и глобална различитост.  

11    Адаптивни град: Одрживи дизајн институција 

Дигитални град: ИКТ подршка одрживом урбаном развоју 

12    Град договора: Колаборативно планирање за одрживи урбани развој. 

Град као заједница: Изградња социјалног капитала и одрживи урбани развој. 

13    Мини тест: избор теме, кључних речи, теоретске основе и примера за радну 

презентацију 

Приказ примера  

14    Одрживи предео и еко-одрживост _ конвенције о пределу, могућности примене.  

15    1. колоквијум: Радна презентација; сажетак и структура рада, избор критеријума и 

приступа истраживању;  предаја и одбрана радне резентације. 

 

 

 

 

 


