
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М3.7 Изборни предмет 3 
МАСУ_М3.7.1 Грађанске иницијативе за одрживи развој 

Наставник: Ксенија Ж. Лаловић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Основни циљ предмета је истраживање феномена грађанских иницијатива за побољшање квалитета живота 
локалних заједница, које за последицу имају акције и интервенције у физичком простору. 
Циљ овог предмета је разумевање феномена грађанских иницијатива, стицање знања о њиховом 
потенцијалу за остваривање одрживих решења различитих развојних проблема, разумевање повезаности 
професије урбаниста и архитеката и овог феномена, као и стицање практичних професионалних вештина 
комуникације и колаборације архитеката у оквиру пројеката грађанских иницијатива. 
Исход предмета 
Упознавање са основама развојних концепата који подстичу грађанске иницијативе. Оспособљавање за 
промишљање и генерисање препорука за укључивање грађанских иницијатива у систем управљања 
просторним развојем. 
Садржај предмета 
Рад на предмету се одвија кроз истраживање и студије случаја конкретне грађанске иницијативе из 
контекста Србије и трагање за урбанистичко-архитектонским решењима која на најбољи начин 
подржавају остварење њених циљева. 
Истраживачко решење за конкретан задати случај ће се креирати корз континуирани интерактивни 
процес сарадње са представницима грађанске иницијативе и локалне заједнице, али и са експертима 
различитих профила и осталим релевантним актерима. Захваљујући овом процесу студенти ће бити у 
прилици да кроз лично искуство истражују концепт одрживог развоја, практикују интегралан и колаборативни 
приступ планирању и пројектовању и унапреде вештине комуникације и преговарања. 
Литература 
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Србије, Институт за просторно планирање Географског факултета 
Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   2 
Методе извођења наставе 
Настава ће се одвијати кроз комбинацију више разноврсних облика рада: предавања еx-катедра и 
интерактивне групне радионице где ће студенти примењивати методе анализе случајева, израде 
индивидуалних и групних идејних решења , методе добре комуникације и презентације. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 писани део елабората 25 
практична настава  усмени испит  

колоквијум-и  20+20 ...  
семинар-и  пројекат 25 
 


