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Циљ предмета  

Општи циљ предмета је упознавање студената са основном проблематиком урбаног планирања и 

разумевање улоге инжењера у порцесу планирања урбаног развоја. Циљ предмета је професионално 

оспособљавање студената за обављање основних експертских инжењерских послова у процесу 

урбаног планирања, оспособљавање за тимски практичан рад, као и стицање основних вештина за 

примену једноставних планерских техника. 

Исход предмета  

Исход предмета је стицање основних компетенција и стицање вештина да на ефикасан начин сарађују 

са експертима из других области у процесу интегралног приступа решавању урбаних проблема, као и 

у поступцима спровођења урбанистичких планова. Савладавњем предмета студенти ће стећи шири 

ниво разумевања улоге, обухвата и процеса урбаног планирања и значаја улоге урбаног инжењерства 

у оквиру њега. Студенти ће стећи знања о основним методама урбаног планирања и способност да 

препознају и разумеју улуогу инжењера у њиховој примени. Студенти ће стећи практична знања из 

основних планерских техника од значаја за професионално ангажовање урбаних инжењера у процесу 

израде планова. 

Садржај предмета 

Основне тематске области из области урбаног планирања које предмет обухвата су: 

 Основна концептуална поставка урбаног планирања: дефиниције, улога у управљању урбаним 

развојем, обухват, процес 

 Урбано планирање у Србији: друштвени, институционални, законски и регулативни оквир 

 Методи урбаног планирања: проблемско и циљно орјентисано планирање, генерално и 

детаљно планирање, спровођење, мониторинг и вредновање 

 Инструменти урбаног планирања у Србији: урбанистички планови и урбанистичка акта, 

поступак имплементације планова, јавни интерес у урбаном развоју, планови и програми 

опремања земљишта и изградње,  

Технике и алати урбаног планирања инфраструктурних ижењерских система: интрегрални приступ 

просторне квалитативне анализе инфраструктурних система коришћењем савремених ИКТ алата, 

генерисање алтернатива и њихова вишекритеријумска анализа и оцена. 
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Број часова  активне наставе Остали 

часови 

0        
Предавања: 

          3  

Вежбе 

         1 

Други облици 

наставе: 1 

Студијски истраживачки 

рад: 0 

Методе извођења наставе 

Теоријска настава у облику предавања и аудиторних вежби, експериментално истраживачки рад у 

лабараторији са писањем извештаја и одбраном. 

Оцена  знања (максимални број поена 100) 

Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 писмени испит  

семинарски рад 50 усмени испт  

вежбе колоквијум-и 2x20 Укупно 100 

 


