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садржај предмета 
циљ:  Циљ курса је упознавање са интегралним приступом анализе територије у измењеном 

економском, институционалном и културном оквиру. Студенти се упознају са интегралним 

приступом који подразумева анализу како производа тако и процеса развоја градова, кроз: 

интегрални приступ урбаним проблемима; урбане стратегије у условима брзих промена; 

интегрисање економске, друштвене и еколошке димензије развоја; анализа процеса локалног 

развоја у транзицији; стратешки развојни оквир и партнерство у развоју градова; изазови 

неконтролисаног урбаног развоја у транзицији. Тежиште је на разумевању улоге различитих 

актера (приватних, јавих, цивилних) у решавању друштвених проблема и омогућавању и 

подстицању развоја.  

теоријска и 

практична 

настава: 

 Предмет Интегрална анализа територије упознаје студенте са системом планирања у Србији, 

актуелним политикама просторног развоја и начинима доношења одлука у домену изградње. 

Тежиште је на разумевању институционалног и организационог оквира планске интервенције у 

условима конфликтних циљева развоја пост-социјалистичке транзиције. Студенти се усмеравају 

на конкретно подручје – проблем кроз чију анализу савладавају основне вештине истраживања. 

Тема задатка се везује за актуелна питања од стручног и теоријског интереса.  

Тема: КА НОВОМ МОДЕЛУ УПРАВЉАЊА КВАЛИТЕТОМ ЖИВОТА ЗАЈЕДНИЦЕ 

метод 

извођења 

наставе: 

 Рад у студију се одвија кроз интензивну комуникацију са студентима, јавна излагања студената, 

дискусије, кратке задатке, рад на елаборату. Од студената се очекује да се за сваки час 

припремају и активно учествују у настави. 

основна 

литература: 

 EC (2016) Quality of life in European Cities 2015. Luxemburg: Publication office of the European Union 

Eurostat (2015) Quality of life: facts and views. Luxemburg: Publication office of the European Union 

Begović,B., Vacić, Z., Lazarević, Bajec,N., Raičević,B.et al. (2002).Principi modernog upravljanja lokalnom 

zajednicom.Beograd:CLDS 

Wollnik,T. (Ed.) Statistics and the quality of life: Measuring progress – a world beyond GDP. Bohn: Inwent 

исходи 

предмета: 

 По завршетку курса студенти ће бити оспособљени за: 

 Препознавање различитих професионалних улога у пракси управљања градовима, различитим 

облицима јавне интервенције, 

 Разматрање и критичку анализу формалног урбанистичког планирања са циљем континуалног 

унапређења праксе, 

 Идентификацију различитих интереса који се испољавају у изградњи градова, 

 Разумевање главних трендова у урбаном развоју као што су децентрализација, политичка 

фрагментација, просторна и друштвена слојевитост, економска трансформација, нови облици 

управљања градовима, нови облици стручног деловања, итд. 

 Издвајање урбаних проблема и сагледавање његових кључних аспеката на које се може деловати 

различитим мерама; критички процене прошле, садашње и будуће предлоге за решавање проблема, 

 Разумевање основне имликације акција које су неопходне за ефективну промену облика деловања и 

изградњу капацитета, 

 Даље развијање својих способности и капацитета у интердисциплинарном деловању у пракси. 

  



 

оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

колоквијум 1  15  елаборат  60 

колоквијум 2  15     

активност на часу  10     

       

Критеријуми 

оцењивања: 

  Јасно показано разумевање задатка 

 Свеобухватност истраживања 

 Систематичност у прикупљању података 

 Аналитичност у обради прикупљеног материјала 

 Истраживачка радозналост и креативност 

 Уређеност у приказу информација 

 Учешће у тимском радуду 

Терминиски план 
недеља  датум  опистематскихједница 

1  29.09. 

2016. 

 1.фаза: Разумевање теме. 

Упознавање са темом. Идентификација, анализа и избор извора који говоре о теми 

(релевантни теоријски радови и међународни документи).  

2  06.10. 

2016. 

 1.фаза: Разумевање теме . 

Идентификација сета индикатора вредности квалитета живота. 

3  13.10. 

2016. 

 2а. фаза: Анализа и оцена квалитета простора заједнице.  

Прелиминарно упознавање локације. Обилазак терена и прикупљање основних података о 

природним системима, физичким структурама, квалитету  животне средине, 

активностима, корисницима простора и томе сл. , ради разумевања структуре заједнице и 

простора заједнице. 

4  20.10. 

2016. 

 2а. фаза: Анализа и оцена квалитета простора заједнице.  

Презентација и дискусија прикупљених података са терена. 

5  27.10. 

2016. 

 2б. фаза: Анализа регулаторног оквира управљања квалитетом живота заједнице.  

Преглед актуелних политика у Србији на националном и локалном нивоу (закони, 

подзаконска акта, стратегије, планови, одлуке,...) у функцији унапређења простора 

заједнице предметне локације. Посебан фокус на прегледу одговарајућих планских 

докумената и анализа њиховог садржаја у функцији унапређења квалитета живота 

заједнице предметне локације. 

6  03.11. 

2016. 

 2в. фаза: Анализа институционалног оквира управљања квалитетом  живота заједнице.  

Разумевање различитих нивоа управљања (институција и надлежности) квалитетом живота 

заједнице предметне локације. 

7  10.11. 

2016. 

 2г. фаза: Анализа различитих пракси унапређења квалитета  живота заједнице.  

Преглед активности и покренутих иницијатива у функцији унапређења квалитета живота 

заједнице предметне локације. Уочавање различитих актера који учествују у решавању 

проблема: јавни, приватни, цивилни сектор. Преглед начина њиховог деловања. 

8  17.11. 

2016. 

 КОЛКВИЈУМ 1. Информациона основа за разумевање територије. 

Сумарни приказ података о: 
 простору заједнице предметне локације, и  

 различитим облицима јавне интервенције (политика и активности) у конкретном случају (домен 

планова, стандарда, критеријума за пројектовање, стратегија имплементације, акција, итд.) у 

функцији унапређења квалитета  живота заједнице, 

 различитин облицима интервенције приватног и цивилног сектора у конкретном случају у функцији 

унапређења квалитета  живота заједнице. 

9  24.11. 

2016. 

 Дискусија резултата колоквијума.  

Фаза 3. Разумевање територије. Идентификација проблема и потенцијала постојећег 

модела управљања квалитетом живота заједнице.  

10  01.12. 

2016. 

 Фаза 4. Ка новом моделу управљања квалитетом живота заједнице. 

Циљеви и принципи за изградњу новог модела. 

11  08.12. 

2016. 

 Фаза 5. Анализа примера добре праксе јавних интервенција у функцији унапређења 

квалитета  живота заједнице. 

Нови модели. Савремена искуства. Успешни примери. 

12  15.12. 

2016. 

 Фаза 5. Анализа примера добре праксе јавних интервенција у функцији унапређења 

квалитета  живота заједнице. 

13  22.12. 

2016. 

 КОЛОКВИЈУМ 2 . Процена адекватности примера за случај Србије и предметне локације. 

14  29.12. 

2016. 

 Фаза 6. Ка новом моделу управљања квалитетом  живота заједнице на предметној 

локацији: разрада концепта и избор елемената за изградњу модела: 
 унапређење регулаторног оквира 

 унапређење институционалног оквира 

 унапређење капацитета носилаца активности различитих актера који учествују изградњи 

модела (јавни, приватни, цивилни сектор) 

15  05.01. 

2017. 

 Фаза 6. Рад на финалном елаборату 




