
Табела 5.2 Спецификација предмета 
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М3.7 Изборни предмет 3 
МАСУ_М3.7.3 Менаџмент локалног развоја 

Наставник: Урош Б. Радосављевић 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Циљ је да студенти стекну разумевање и специфична знања савремених концепата управљања интегралним 
приступом на локалном нивоу на одржив начин, као и разумевање улоге архитеката и урбаниста у оквиру 
ових процеса. 
Исход предмета 
Специфична знања која ће студент стећи радом на предмету су: 
• разумевање кључних савремених дициплинарних питања везаних за проблематику интегралном 

приступу локалном развоју, планирању, дизајну и менаџменту  
• познавање и примена основних метода у интегралном приступу у процесу анализе простора, 

препознавања и укључивања стејкходлера и конципирања решења у на локалном нивоу; 
• практична знања о принципима, методама, техникама и алатима стварања интегралних креативних 

решења за комплексне ситуације. 
Садржај предмета 
Радом на предмету примењеном на репрограмирање и преобликовање простора студенти стичу нова знања 
заснована на савременим парадигмама менаџмента локалног развоја који подразумевају учешће актера 
(заинтересованих страна) у креирању, репрограмирању и преобликовању простора у плуралистичком 
друштву. То подразумева знања и вештине у достизању консензуса о заједничком интересу ре-креирања 
урбаног / руралног простора на локалном нивоу; импликације у односу на позицију у мрежи регионалног 
нивоа и евентуалних веза ка глобалном; као и различите начине комуницирања односно стварања основа за 
разумевање кроз отворену комуникацију о могућностима реализације различитих интереса у оквиру истог 
простора: достизањем консензуса креирањем заједничке визије, понуде различитих опција и сценарија 
(ре)програмирања и преобликовања простора, успостављање правила понашања, грађења и коришћења у 
простору, а све у складу са препознатим брендом и културним идентитетом простора, заштити урбаног / 
руралног наслеђа и природног окружења. 
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Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   2 
Методе извођења наставе 
Настава се одвија кроз предавања ex-cathedra и дискусије са студентима. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 пројекат 20 
практична настава  усмена одбрана пројекта 10 

колоквијум-и  20+20 Писмени елаборат 20 
семинар-и    
 


