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садржај предмета 
циљ:   

Упознавање са теоријским оквиром социолошког разумевања простора као јавног добра и различитих 

приступа урбане политике у управљању просторним ресурсима у граду. Посебан акценат је на феномену 

социјалне одрживости урбаног простора и укључивању корисника у обликовањe, коришћење и управљање 

простором. Позиције различитих друштвених актера у пројектима урбане обнове/ревитализације анализирају 

се применом социолошких метода (анкетом, интервјуом, фокус групама). 

 

теоријска и 

практична 

настава: 

  

метод извођења 

наставе: 

  

Предавања и интерактивни облици наставе - дискусије. 
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исходи 

предмета: 

 • Стицање увида у различите димензије и значења простора као јавног добра; повећање рефлексивности 

студената о интересима различитих актера и механизмима њихове (ре)презентације  и усклађивања у 

урбаном простору.    

• Способност вредновања  развојних програма у градском простору са становишта јавног интереса, као и 

домета јавноприватног партнерства као парадигме предузетничког управљања градом. 

 • Стицање знање о социјалном аспекту одрживог развоја градова упознавањем са облицима социјалног 

капитала који су неопходни за укључивање грађана, као и са методама оснаживања  актeра. 

 

 

 

оцењивање 
предиспитне обавезе  40  завршни испит  60 

       

       

       

       

Критеријуми 

оцењивања: 

  



 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1     

Уводни час: упознавање са планом рада и начином рада 

 

2     

Појам јавног интереса и јавног добра у простору 

 

3     

Предузетнички и постмодерни град (заједница, урбанитет, социјална кохезивност) 

 

4    Урбана политика и јавни интерес у простору:  

од редистрибутивног ка предузетничком типу управљања 

 

5     

Урбани актери 

 

6    Концепт одрживости градских простора – социјална, економска и еколошка 

одрживост. 

 

7     

Феномени неместо, privatopia и heterotopia 

 

8    Друштвено-историјска контекстуалност приступа:  

карактеристике постсоцијалистичког града 

 

9     

Постсоцијалистички град: актери урбаних промена и трансформација простора 

 

10    Релевантност примењивања социолошке анализе и истраживања у урбанистичком 

планирању. 

 

11    Анализа конкретних пројеката 

 

 

12    Анализа конкретних пројеката 

 

 

13    Анализа конкретних пројеката 

 

 

14    Анализа конкретних пројеката 

 

 

15     

Синтеза пређеног садржаја - припрема за испит 

 


