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предавања 0 

сарадници / вежбе 0 
др. обл.нас. 4 
сам.истр.рад 8 

координатор сц др Ксенија Лаловић – руководилац студијског програма часови пасивне наставе 
у сем./нед 9 

услови за упис положени сви предмети на мастер академским студијама испитни рок 165 

Тема: ИНТЕГРАЛНИ УРБАНИ ПРОЈЕКТИ ЗА УПРАВЉАЊЕ ЈАВНОМ СВОЈИНОМ НА ЛОКАЛНОМ НИВОУ

садржај предмета 
циљ: Циљ израде мастер пројекта је оспособљавање студената за примену интегралног приступа 

истраживању и обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја.  
теоријска и 
практична 
настава: 

Мастер пројекат представља самостални рад на примени интегралног приступа у истраживању и 
обликовању урбаног простора и усмеравању урбаног развоја у оквиру теме дефинисане мастер 
тезом. Рад на мастер пројекту се заснива на синтези претходно стечених знања и вештина и 
подразумева њихову примену у истраживачком и практичном раду у одабраној тежишној области, у 
оквиру одабране теме, одређеног развоног контекста и дефинисаног полигона истраживања. 
Практична настава на предмету обухвата истраживачки и апликативни део рада на пројекту у оквиру 
теоријског и методолошког оквира дефинисаног мастер тезом. 

метод извођења 
наставе: 

Мастер пројекат се реализује кроз вежбе, истраживачки рад студената и менторски рад. Мастер 
пројекат се презентује и брани пред комисијом. 

основна 
литература: 

§ United Nations (2016). The New urban Agenda. A/conf.226/4
§ United Nations Human Settlements Programme (UN-Habitat) (2015). Global Public Space Toolkit: From

Global Principles to Local Policies and Practice. HS/034/15E
§ United Nations (2015). Responsive and Accountable Public Governance. World Public Sector Report.

ST/ESA/PAD/SER.E/187
§ Сл.гласник РС број 72/11, 88/13 и 105/2014. Закон о јавној својини
§ Vujović, S., Petrović, M. (Ur.)(2005). Urbana sociologija. Beograd: Zavod za udžbenike i nastavna sredstva.
§ Петовар, К., Вујошевић, М. (2008). Koncept javnog interesa i javnog dobra u urbanističkom i prostornom

planiranju,Социологија и простор, 46, 1 (179), 23-51.
Harvi, D. (2013). Pobunjeni gradovi: Od Prava na grad do Urbane revolucije. Novi Sad: Mediterran Publishing 

исходи 
предмета: 

- оспособљавање студента за примену теоријских знања у реализацији конкретног задатка у
области урбанизма;

- оспособљавање студента да на интегрални начин истражи и на систематичан начин презентује
резултате истраживања изабране теме;

- оспособљавање студента да у оквиру интегралног приступа урбаном развоју делује, односно да
формулише, аргументовано разматра, презентује и одбрани модалитете одговора на
истраживачке проблеме;

- оспособљавање студента да примењује усвојена знања у пракси.
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оцењивање 
предиспитне обавезе завршни испит 

колоквијум 30 мастер теза 70 

Критеријуми 
оцењивања: 

- јасна повезаност мастер пројекта са закључцима из мастер тезе
- квалитет концепта
- уређеност приказа
- интеграција стечених знања
- логичка организација садржаја пројекта
- креативност приказа
- квалитет разраде решења
- квалитет визуелног приказа
- иновативност решења


