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 246   

учесници, партнери 

на пројекту и 

конслутатнти 

 Представници Општине Ћићевац  часови активне наставе 

  предавања  0 

  вежбе  0 

  др. обл. нас.  2 

  сам. истр. рад  4 

координатор сц   

 

 часови пасивне наставе 

руководилац 

студијског 

програма 

 др Ксенија Лаловић   у сем./нед  6 

услови за упис  положени сви предмети на мастер академским студијама  испитни рок  90 

Тема:                    " Идентитет малих градова Србије "  

циљ:  Основни циљ предмета је упознавање студената са процесом рада на изради 

истраживачких пројеката као и успостављање теоретских и методолошких основа 

појединачних завршних мастер пројеката. 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Мастер теза је предмет на коме се студенти обучавају за самостално истраживање, 

упознају са различитим приступима и методама истраживања, конвенцијама 

референцирања и облицима презентације истраживачког рада. Теоријска настава 

обухвата: анализу стања у области истраживања, преглед актуелних тема/проблема у 

области истраживања, план активности током истраживања, основе истраживања 

литературе, основне методолошке приступе у истраживању, основне методе прикупљања 

података, приступе анализи, интерпретацији и презентацији резултата истраживања. Рад 

на предмету подразумева самостални истраживачки рад у одабраној тежишној области 

у оквиру које студент бира и дефинише тему, врши преглед различитих теоријских 

приступа и досадашњих истраживања теме, обликује теоријски оквир рада, дефинише 

методолошки приступ и врши избор адекватног метода истраживања предложене теме 

која се обрађује на мастер пројекту. Резултат рада је формулација тезе и дефинисање 

пројекта истраживања. Теза се сагледава и формулише у релацији са актуелним 

теоријским и практичним проблемима урбаног развоја. Пројекат истраживања одражава 

интегрални приступ истраживању теме. 

Основна тема истраживања ове генерације студената је питање "идентитета урбаних 

насеља", које је као стратешки важно препознато „Стратегијом одрживог и интегралног 

урбаног развоја Србије до 2030. године“.  



 

 

метод извођења 

наставе: 
 Мастер теза се реализује кроз предавања, истраживачки рад студената и менторски рад. 

Мастер теза се презентује и брани пред комисијом. 

основна 

литература: 

 

 

 

 

 
[1] Бајић Брковић М. (ур.), Креативне стратегије за одрживи развој градова у Србији, Београд: 

Архитектонски факултет Универзитета у Београду  

[2] Elin N., (2006), Integral Urbanism, NY: Routledge 

[3] Elin, N. (2002). Postmoderni urbanizam, Beograd: Orion. 

[4] Гаули, Ј., Чолић, Р. (2018). Стратегија интегралног урбаног развоја – Водич за градове и 

општине, Београд, децембар, 2018. Нови Сад: Artprint Media.  
[5] Healey, P. (2004). Creativity and urban governance. Policy Studies, Volume 25, 2004 - Issue 2. pp. 

87-102. 

[6] Кокотовић – Каназир В (2016) Мали градови – демографски потенцијал Србије, Београд: 

Географски институт „Јован Цвијић“ Српске академије наука и уметности 

[7] Laundry Ch (2008) The Creative City: A Toolkit for Urban Innovators 

[8] Laundry Ch (2012) The Art of City Making, London: Routledge 

[9] Пуцар М., Ненковић-Ризнић М. (ур.) Просторини, еколошки, енергетски и друштвени аспекти 

развоја насеља и климатске промене. Београд: ИАУС 

[10] Spasić N., Petrić J., Filipović M (2007) Small and Medium Towns of Central Serbia. Standpoints and 

Assumptions on Development Perspectives. Posebna izdanja IAUS br. 55. Beograd:  IAUS  

[11] Tasan-Kok, T. & Vranken˛J. (2011). Handbook for Multilevel Urban Governance in Europe. Analysing 

Participatory Instruments for an Integrated Urban Development. European Urban Knowledge 

Network, The Hague, the Netherlands. 

исходи 

предмета: 

 
- оспособљавање студената за самостални истраживачки рад кроз примену стечених знања у 

конципирању истраживања у области урбанизма;  

- развој способности логичког расуђивања, обликовања ставова, уређивања информација и 

извођења закључака;  

- оспособљавање студената за презентацију истраживачког рада. 

Оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

колоквијум  30  мастер теза  70 

       

Критеријуми 

оцењивања: 

 − свеобухватност истраживања 

− детаљност приказа истраживачког проблема 

− способност  коришћења термина, концепата и извора 

− истраживачка радозналост и креативност 

− одговарајућа анализа, вредновање и синтеза 

− избор релевантних извора 

− добра организација текста и јасноћа излагања 

− правилно цитирање и навођење извора 

  



 

термински план 
недеља  датум  опис тематских јединица 

1  
19.02. 

 Уводни час – упознавање са задатком  

 
22.02. 

 Разумевање задатка 

2  
26.02. 

 Гостовање представника из Ћићевца  

 

01.03. 

 Теоријско-концептуално истраживање; Припрема питања за разговор са 

управом и стручњацима из  Ћићевца – рад са ментором 

3  
05.03. 

 Мастер – теза: Теоријско-концептуално истраживање – рад са ментором 

 
08.03. 

 Теоријско-концептуално истраживање – рад са ментором 

4  
12.03. 

 Теренско истраживање - Одлазак у Ћићевац 

 
15.03. 

 Теоријско-концептуално истраживање – рад са ментором 

5  

19.03. 

 Колоквијум – Радионица са консултантима и представницима општине: 

Презентација изабраних тема  

 
22.03. 

 Дискусија резултата колоквијума – рад са ментором 

6  
26.03. 

 Гостујуће предавање 

 
29.03. 

 Рад на мастер тези – рад са ментором 

7  
02.04. 

 Рад на мастер тези – рад са ментором 

 
05.04. 

 Рад на мастер тези – рад са ментором 

8  09.04.  Одбрана мастер теза – менторска комисија 

 12.04.  Дискусија резултата мастер теза - рад са ментором 

9  16.04.  Мастер пројекат: Израда концептуалних идеја - рад са ментором 

 19.04.  Израда концептуалних идеја - рад са ментором 

10  23.04.  Израда концептуалних идеја - рад са ментором 

 
26.04. 

 Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

11  30.04.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

 03.05.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

12  07.05.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

 10.05.  Рад на дефинисању и разради мастер пројекта – рад са ментором 

13  14.05.  Колоквијум – Радионица са консултантима: Провера концепата мастер 

пројеката 

 17.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

14  21.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

 24.05.  Разрада мастер пројекта – рад са ментором 

  



 

За факултетски вебсајт  
Уз попуњен образац курикулума обавезно послати следеће: 

* фотографију / илустрацију у JPG формату у мин. резолуцији 150dpi и мин. формата 800x600 px 

* фотографију насловити на латиници по принципу: 201415_шифра_име-предмета.jpg 

* фотографију послати одвојено од овог документа, као појединачни прилог 

* у наставку навести следеће: 
кратак опис који 

ће се објавити на 

вебсајту: 

 
Шта је чини идентитет малог града, зашто је важан, како га дефинишемо и на који начин га 

користимо приликом подстицаја и усмеравања урбаног развоја и регенерације? Које 

аспекте аутентичности и јединствености локалног идентитета и које квалитете места 

користимо у циљу унапређења квалитета живота људи, формирања бренда и повећања 

привлачности територије за туризам и инвестиције?  

Одговори на ова питања се разматрају у оквиру основне теме истраживања идентитета 

урбаних насеља, са специфичном темом "Идентитет малих градова Србије" на полигону 

општине Ћићевац. Истражују се релације између природног и културног наслеђа и 

специфичних образаца идентитета са једне стране, и коришћења различитих концепата, 

приступа и инструмената урбаног развоја са друге стране.    

Тематски оквир рада на мастер тези, пројекту и завшном раду је планиран у складу са 

„Стратегијом одрживог и интегралног урбаног развоја Србије до 2030. године“  

Мастер теза, мастер пројекат и мастер завршни рад за школску 2018/19. годину раде се у 

сарадњи Архитектонског факултета Универзитета у Београду са Општином Ћићевац. 

Полигон за израду интегралних урбаних пројеката је територија Општине Ћићевац, а развојни 

оквир планска документа на локалном, националном и наднационалном нивоу.  

аутор или извор 

фотографије: 

 
http://www.zeleznice.in.rs:8080/forum/viewtopic.php?t=245 

 
 

 

 

 


