
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М3.1 Теорија планирања 
Наставник: Нада С. Лазаревић Бајец, Марија Л. Маруна 
Статус предмета: обавезни 
Број ЕСПБ: 3 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Предмет је пре свега усмерен на два основна циља: 
• упознавање са теоријским и практичним средствима за разумевање улоге урбанистичког планирања у обликовању 

савремених градова 
• оспособљавање за употребу теоријских знања у решавању практичних проблема у урбанизму. 
Исход предмета  
• Осособљавање за критичко промишљање различитих облика урбанистичке интервенције  
• Упознавање и идентификовање фактора који утичу на промену природе планирања у савременом глобалном друштву 
• Упознавање са алтернативним облицима стручног рада 
• Стварање артикулисане личне позиције у односу на професију 
Садржај предмета 
• Актуелни проблеми у развоју градова и решења која пракса планирање нуди;  
• Упознавање са местом и улогом планирања у изградњи градова;  
• Разумевање система и процеса планирања у одређеном друштвено историјском и културном контексту; 
• Упознавање са различитим моделима усмеравања развоја градова и њиховим практичним апликацијама; 
• Планирање у развијеном свету, у земљама у развоју и у постсоцијалистичким земљама;   
• Место урбанистичке интервенције у процесу одлучивања о просторном развоју; 
• Процес одлучивања- политички, институционални, одлучивање о просторним, инфраструктурним и технолошким 

интервенцијама;   
• Процес и производ планирања; 
• Разумевање различитих улога урбаниста у друштву; 
• Етичка основа урбанистичке професије: проблем јавног интереса. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   0 
Методе извођења наставе 
Рад на курсу је усмерен на дебате теоријских извора и посебних случајева праксе планирања. Настава се изводи кроз 
предавања еx-cathedra. и дискусију на часу. Испит је у облику семинарског рада на изабрану тему која повезује теорију и 
праксу планирања. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писмени испит  
практична настава  усмени испит  

колоквијум-и 2 х 15 = 30 семинарски рад 60 
семинар-и  елаборат  
 


