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Циљ предмета
Овај предмет има за циљ да образује будуће инжењере да науче да се баве простором, његовим планирањем и 
уређењем, као и развијањем интереса и креативног приступа у урбанистичком планирању и изградњи насеља.
Исход предмета 
Предмет омогућава разумевање процеса планирања простора, развоја насеља, упознавање и учење основних 
принципа у обликовању простора: урбане функције, урбани елементи, утицајни фактори и њихова улога у унапређењу 
и заштити простора.
Садржај предмета
Теоријска настава

 Увод- циљ и садржај предмета, структура наставе, обавезе студената 
 Карактеристике процеса урбанизације кроз историју – 
        праисторија, стари, средњи век,  средњевековни градови и тврђаве у Србији,  нови век, XIX и XX век  
  Савремени град, нове тенденције, урбани дизајн
 Место и улога система и информација и систем комуникација; ГИС и примена 
 Аграрне операције везане за поступке планирања и уређења
 Одрживи развој, интегрално планирање 
 Реконструкција, асанација и обнова градова и насеља, урбо-економија 
 Урбана периферија и предграђа
 Урбана социологија, истраживања постсоцијалистичких градова, социолошко виђење простора
 Урбана екологија

Цео семестар се ради један пројекат, (локација на периферији или девастираном делу града ), а часови наставе су 
непосредно повезани са програмом вежбања. Студенти у свом раду, од концепције до реализације приказују целину 
пројекта. Приступ раду - може бити у виду мањих интервенција, али у обзир долази и моделовање као процес 
креирања урбанистичких склопова и обликовања архитектонских структура. Начин рада – заједничко преиспитивање 
тимско-индивидуалног рада на принципима могућих моделских трансформација у простору и времену. Током семестра 
се у виду колоквијума, презентирају се делови пројекта, који се обликују у једну целину и као завршни рад предају се  и 
бране на испиту у виду презентације одговарајућег типа, примењујући  одговарајућа теоријска знања током 
пројектовања и показујући критички приступ. 
Тема семинарског  рада се ближе дефинише према афинитетима студента и расположивој литератури. Обим рада је 
око 2500 речи . Рад се предаје у штампаној и дигиталној форми. Оцењује се целовитост,  повезаност, јасноћа, 
садржајност, детаљност рада, као и прецизност изражавања и квалитет закључивања.
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Број часова  активне наставе Остали часови
Предавања:

3
Вежбе:

3
Други облици наставе: Студијски истраживачки рад:

Методе извођења наставе
Предавања: теме се обрађују према редоследу наведеном у садржају предмета. 
Вежбе: израда задатака из области обрађене на предавањима, увежбавање.

Оцена  знања (максимални број поена 100)
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена
активност у току предавања 10 писмени испит
практична настава усмени испит, презентација завршног 

рада 30
колоквијум-и, самостални рад 40
семинарски рад 20


