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садржај предмета 
циљ:  Разумевање теоријског оквира колаборативног планирања и критике, као и његове примене у 

савременој пракси европског планирања кроз стратегију интегралног урбаног развоја;  

Јачање критичке свести студената о актуелним истраживањима и савременој пракси планирања 

урбаног развоја у земљама ЕУ и Србији;  

Разумевање израде стратегије интегралног урбаног развоја као нове праксе планирања;  

Развијање преносивих и професионалних вештина које ће омогућити студентима да покажу 

иницијативу и личну и професионалну одговорност 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Стратегија интегралног урбаног развоја је европски инструмент планирања. Заснива се на 

колаборативном планирању као теоријском оквиру и моделу деловања у пракси. Настава укључује 

упознавање са значајем стратегије, разумевање процеса израде стратешког плана, као и 

препознавање потреба и креирање стратегије урбаног развоја појединачних зона интервенције 

(централна градска подручја са стагнацијом или опадањем економског раста, смањене 

атрактивности, угроженог идентитета; ''brownfield'' локације; подручја изложена проблемима заштите 

животне средине, климатских промена, неадекватних урбаних структура и др.). Студенти се упознају са 

темама специфичним и за локални контекст (одабрана локација) и за европске стратегије интегралног 

урбаног развоја (кроз примере из праксе) – развој угрожених и недовољно искоришћених градских 

подручја и четврти; промена физичких структура; социјална инклузија и борба против сиромаштва; 

становање (ново, обнова, унапређење услова); културно наслеђе; развој инфраструктуре; одрживи 

урбани транспорт, мобилност, јавни превоз; климатске промене; заштита животне средине, енергетска 

ефикасност; ''low-carbon'' економија; запошљавање и мобилност радне снаге; истраживања, 

технолошки развој и иновације; доступност и квалитет ИКТ; конкурентност малих и средњих предузећа; 

образовање и обука; институционални капацитети и ефикасна јавна управа. 

метод извођења 

наставе: 

 Предавања, посета терену, групне дискусије, радионице, разговори са експертима, писани и 

графички радови мањег обима (колоквијуми) и израда семинарског рада  
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исходи 

предмета: 

 Очекује се да студент након завршене наставе буде обучен за интегрално планирање урбаног развоја у 

складу са европском праксом 



 

Оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

                                 Колоквијум 1  10  Семинарски рад  60 

                                 Колоквијум 2  10  Радни материјал  5 

Рад током семестра  10  Усмена одбрана  5 

       

Критеријуми 

оцењивања: 

 Разумевање креирања стратегије интегралног урбаног развоја се проверава кроз 

текстуалне и графичке прилоге, индивидуалне и групне презентације резултата рада, 

способност усмене и писмене комуникације 
 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1    Разумевање концепта колаборативног планирања као теоријског оквира за израду 

статегије интегралног урбаног развоја 

 

2    Разумевање Европских политика урбаног развоја, интегралног приступа, актуелних 

тема урбаног развоја,  Објашњење садржаја Стратегије 

 

3    Разумевање локалног контекста и упознавање са приоритетним зонама 

интервенције,  

Одређивање приоритетних зона интервенције у оквиру ширег подручја и додељивање 

локација 

 

4    Разумевање различитих политика, препознавање њиховог утицаја на локалном нивоу, 

Иницијална анализа и сагледавање појединачних локација 

 

5    Препознавање значаја анализе, примери из праксе, Анализа и препознавање 

потенцијала/недостатака појединачних локација 

 

6    Колоквијум: потребе за интервенцијом 

 

7    Дефинисање визије промена 

 

8    Разумевање значаја и начина формулисања циљева развоја 

 

9    Гостујуће предавање - Искуства учесника израде Стратегија из Крагујевца, Ужица, 

Краљева (према договору) 

 

10    Колоквијум: визија и циљеви развоја 

11    Објашњење могућности и начина на који ће се Стратегија реализовати и шта је за то 

потребно  

(Шта треба променити? Зашто? Како?) 

 

12    Анализа потенцијалних стејкхолдера у процесу формулисања стратегије 

 

13    ‘’Role-play’’ техника симулације рада стејкхолдерских група на имплементацији 

пројеката 

 

14    Размевање процеса мониторинга (праћења) као покушаја да се искорачи из фазе 

израде у реализацију стратегије и разумевање значаја евалуације стратегије 

 

15    Презентација финалних радова 

 

 
 

 

 

 

 


