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учесници у настави    часови активне наставе 

  предавања  2 

сарадници  асис. Ивица Николић 

aсис. Јелена Марић 

 вежбе  2 

  др. обл.нас.  0 

  сам.истр.рад  0 

координатор сц  в.проф. др Ксенија Лаловић   часови пасивне наставе 

услови за упис  нема услова  у сем./нед  2 

  испитни рок  30 

садржај предмета 
циљ:  Упознавање студената са савременим теоретским приступима, концептима и практичним 

освртима урбане обнове. Студенти се упознају са савременим урбанистичким концептима 

и методама урбане обнове и њиховом применом у односу на комплексне урбане 

проблеме на нивоу града. Посебан осврт је на просторним трансформацијама градске 

структуре, као и на сагледавању релација са економским, социјалним, политичким и 

еколошким факторима. 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Теоријска настава се одвија путем интерактивних мултимедијалних предавања и предавања 

еx- катедра, на тему актуелне теоријске мисли, критичког осврта и полемике о савременим 

урбанистичким концептима, а у контексту урбане обнове. Предавања покривају теоретске 

елементе урбане обнове. Подстицаће се активно учешће студената током предавања. 

Практична настава је усмерена на анализу, валоризацију и сагледавње могућности 

имплементације савремених урбанистичких концепата у просторне и урбанистичке 

планове. Ове године фокус ће бити на просторним и урбанистичким плановима региона, 

града и градске целине Београда. 

метод извођења 

наставе: 

 Интерактивна мултимедијална предавања, презентације и дискусија. Елаборирање 

стечених сазнања и њихова презентација (колоквијуми) и крајњи исход рада (зсвршни испит 

у форми графичког рада). 

Практична настава ће се радити групно и индивидуално и одвијаће се у учионицама и на 

терену. 

 

основна 

литература: 

  Bacon, E. Design of Cities, Thames and Hudson, New York, 1973 

Лазаревић Ева Ваништа: Обнова градова у новом миленијуму, Београд, 2003. 

Roberts P., Sykes H.: Urban Regeneration, SAGE, 2000. 

Ђукић, А., Мрђеновић, Т.: Одржи град - Дизајн и одрживи развој за паметније и еколошки здраве 

заједнице , АФ Београд, 2015. 

The Urban Design Compendium 1. English Partnerships, 2000. (prevod: Priručnik za urbani dizajn, Orion Art i 

Prograf, Beograd, 2008.) 

The Urban Design Compendium 2. English Partnerships, 2007. 

исходи 

предмета: 

  да студенти стекну способност разумевања феномена урбане обнове, као и корелација 

између различитих фактора који утичу на трансформацију градског ткива;  

 да развију способност за рад у режиму високе аутономије и за сарадњу са другима;  

 развију капацитет за примену знања у студију и пракси;  

 стекну разумевање за потребу мултидисциплинарног саглeдавања феномена урбане 

обнове. 

 унапреде ниво комуникационих вештина у вербалном, писаном, графичком и 

дигиталном облику  

оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

активност у току предавања  10  графички рад  40 

колоквијум 1  20  усмена одбрана рада  10 

колоквијум 2  20     

       



 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1  27.09. 

2016. 

 П. Уводно предавање 

В. Упознавање са задатком и групно формулисање анализе 

 

2  04.10. 

2016. 

 П. Упознавање са савременим приступима урбане обнове са тежиштем на другој 

половини 20. Века, као и књучним факторима који је условљавају 

В. Анализа одабраних савремених урбанистичких концепата 

 

3  11.10. 

2016. 

 П. Критички осврт на теоретске приступе  

В. Презентација и критичка анализа одабраних концепата 

 

4  18.10. 

2016. 

 П. Интердисциплинарно сагледавање урбане обнове 

В. Презентација и критичка анализа одабраних концепата 

 

5  25.10. 

2016. 

 П. Културолошка димензија урбане обнове 

В. SWOT анализа појединачних концепата 

 

6  01.11. 

2016. 

 П. Урбана обнова и гентрификација 

В. Синтеза, валоризација и одабир кључних елемената  

 

7  08.11. 

2016. 

 П. Социолошки аспект урбане обнове 

В. Колоквијум 1 

 

8  15.11. 

2016. 

 П. Управљање урбаном обновом 

В. Примена савремених урбанистичких концепата у нашој пракси – ниво просторног 

плана 

 

9  22.11. 

2016. 

 П. Урбанистички концепти: Smart city, Livable city, Happy city у функцији урбане обнове 

В. Примена савремених урбанистичких концепата у нашој пракси – ниво регионалног 

просторног плана 

 

10  29.11. 

2016. 

 П. Урбанистички концепти: Parametric city, Data city у функцији урбане обнове 

В. Примена савремених урбанистичких концепата у нашој пракси – ниво генералног 

урбанистичког плана 

 

11  06.12. 

2016. 

 П. Урбанистички концепти одрживог и компактног града 

В. Примена савремених урбанистичких концепата у нашој пракси – ниво генералног 

урбанистичког плана 

 

12  13.12. 

2016. 

 П. Концепт креативног града у функцији урбане обнове  

В. Примена савремених урбанистичких концепата у нашој пракси – ниво генералног 

урбанистичког плана 

 

13  20.12. 

2016. 

 П. Урбанистички концепти: града без аутомобила, еко града и карбон неутралног 

града у функцији урбане обнове 

В. Критичка анализа и валоризација имплементираних решења 

 

14  27.12. 

2016. 

 П. Студије случаја – критички осврт 

В. Колоквијум 2 

 

15  10.01. 

2017. 

 П. Студије случаја – критички осврт 

В. Корекције колоквијума 

 

  

Критеријуми 

оцењивања: 

 Редовно и активно похађање наставе; самосталност и креативност у раду; квалитет истраживања и 

формулације проблема као и проналажења одговарајућег модела примене; и квалитет вербалне, 

и писане презентације елабората.  


