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Сложеност савременог урбаног контекста и његове динамике промена захтева од планерске професије
флексибилност у коришћењу различитих метода, техника и алата планирања, као и способност планирања,
организације и фасилитације формалних и неформалних групних процеса комуникације и колаборације
актера развоја. Циљ предмета је упознавање студената са интегралним приступом локалном развоју,
природом и карактеристикама процеса планирања у сложеном урбаном контексту, од препознавања
кључних развојних аспеката, снага и процеса до формулисања креативних стратегија за управљање урбаним
развојем и израде стратешких планова и пројеката.
Предмет обухвата научно стручни и стручно апликативни приступ истраживању сложеног урбаног контекста,
поступак анализе и итерпретације појава и динамике промена, идентификацију институцоналног оквира и
структуре, актера развоја, њихових интереса и моћи, начина разрешавања конфликта, дефинисање могућих
развојних стратегија и конкретних мера, предлог стратешких пројеката и разраду карактеристичних делова
планско пројектне документације, препоруке за спровођење партиципативног процеса одлучивања и акционо
планирање, предлог механизма праћења и евалуације имплементације.
Настава на предмету спроводи се у форми студијског истраживања у конкретном реалном урбаном
контексту. Настава обухвата практичан истраживачки рад на терену, дебатне радионице и практичан рад на
изради делова планске документације за које је задужен урбаниста.
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Разумевање и препознавање релевантих аспеката у комплексном урбаном контексту на интегралан начин
који укључује стање и процесе у окружењу и социјално-економском животу заједнице.
Развијање способности препознавања и разумевања структуре интереса и моћи актера развоја који делују у
датом контексту. Ситцање знања о инструментима урбаног развоја њиховој међусобној повезаности и
институционалном утемељењу датог урбаног контекста.
Овладавање вештинама креирања планерског процеса контекста кроз примену различитих метода, техника и
алата планирања примерених специфичностима контекста, локалним снагама развоја и расположивим
ресурсима. Овладавање вештинама формулисања креативних стратегија за управљање и планирање
урбаним рзавојем у сложеном урбаном контексту. Овладавање вештинама примене техника и алата за
подршку групно одлучивању и формулисање планских решења.
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Студенти су у обавези да активно учествују у интерактивном студијском истраживању и спроводе
групни и самосталан истраживачки рад. Критеријум за оцењивање је показано разумевање
материје која се обрађује, учешће у дискусији, степен савладности вештина и конзистентности
спровођења истраживачких метода и квалитет постигнутих истраживачких резулатата и донетих
закључака.
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опис тематских једница
Упознавање са темом, циљевима и предметом истраживања, методолошким поступком и
дефинисање очекиваних резулата. Подела задатака, огранизовање истраживачких тимова.
Разговор о искуству рада на Стратегијама интегралног урбаног развоја за задате локације из
претходног сместра. Дефинисање метода истраживања. Упутсва за рад. Подела истраживачких
задатака.
01_Интегрално разумевање територије_ Презентација и дискусија резултата анализе и
систематизације идентификације специфичности контекста, уочавање проблема и потенцијала
за развој и квалитативну трансформацију применом техника и алата за анализу урбане
ситуације
02_Концепт развоја подручја_ Сагледавање развојних праваца из перспективе стратешког
развоја ширег обухвата предметног подручја_ дефиниција визије за шире преметно подручје на
основу стратешких опредељења града у целини, односно приобаља. Дефинисање стратешких
циљева и развојних програма за предметно подручје.
03_Идентификација развојних пројеката_ Сагледавање развојних праваца из перспективе
акутних проблема на предметном подручју; Идентификација развојних пројеката примена
технике проблемског дрвета из перспективе локалне заједнице са идентификацијом основних
група стејкохлдера (срж проблема, узроци, ефекти). Истраживање и систематизација добрих
пракси чија су искуства погодна за акционо планирање у задатом контексту. Дефинисање
иницијалних акционих пројеката за предметно подручје.
КОЛ01: Презентација тазвојних пројеката, ауторефлексија и самоевалуација, дискусија
истраживачких проблема и предлози превазилажења
Одабир акционог пилот пројекта за даљу разраду. Радионица: дефинисање сврхе пројекта,
општи циљ, методoлошки приступ и очекивани резултати.
04_Разрада пилот пројекта_Матрица логике пројекта_ Дефинисање циљева и очекиваних
резултата. Концептуална поставка структуре активности уз примену техника анализе
стејкхолдера, поља сила, колаборативног сценарија, инфографика, ...
04_Разрада пилот пројекта_Имплементација пројекта_Налаз анализе стејкхолдера за пројекат,
начин укључења и улоге у имплементацији, фазност, динамика имплементације гантограмским
приказом
04_Разрада пилот пројекта_Извори финансирања и процена буџета пројекта_ дефинисање
могућих извора финасирања, процена вредности извођења активности у табеларном приказу

04_Разрада пилот пројекта_Мониторинг и евалуација_ дефинисање метода, индикатора,
субјеката и процедура за мониторинг и евалуацију. Развој евалуационог апарата, дефинисање
критеријума и индикатора квалитета пројекта, систем мониторинга, самоевалуације и екстерне
контроле.
КОЛ02: Презентација резултата рада на истраживачком задатку, ауторефлексија и
самоевалуацјиа, дискусија истраживачких проблема и предлози превазилажења Дискусија
квалитета постигнутих истраживачких резулата, евалуација истраживачког постука. Упутства за
структурирање коначног пројектног елабората
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