
Студијски 
програм:  

Архитектура 

Назив предмета:  УРБАНИЗАМ 1 
Наставник:  др Весна Златановић-Томашевић, дипл. инг. арх 
Статус предмета:  Обавезан 
Број ЕСПБ:  8 
Услов:  Нема 
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 Затим упознавање са комуналним системима, инфра и супраструктуром, урбо економијом и 
заштитом животне средине. Кроз приказ прописа, садржаја просторних и урбанистичких планова, праксе 
у спровођењу планова, израду инвестиционих програма за уређивање земљишта и грађење објеката, 
омогућава се увођење у практичан рад на пословима везаним за планирање и уређење простора, насеља, 
локације, руковођење и доношење одговарајућих одлука.  
Садржај предмета 
Теоријска настава 

 Карактеристике урбанизма, дефиниција, урбанизам кроз векове 
 Подела урбанистичке делатности,  
 овни принципи у обликовању простора и изради планова,  
 Комунални системи,  
 Реконструкција и асанација насеља,  
 Урбо економија,  
 Прописи у свету и код нас 
 Приказ садржаја урбанистичког плана (програм, анализа и дијагноза постојећег стања и разнестудије, урбо 

еконУтицајни фактори и њихова улога, урбани елементи,  
 Осномска анализа),  
 Приказ процедуре доношење плана и спровођења плана,  
 Реализација плана (програм уређивања грађевинског земљишта),  
 Израда инвестиционих програма за припремање и опремање грађевинског земљишта.  
 Реализација радова на припремању и опремању грађевинског земљишта,  
 Поступак и процедура за давање припремљеног и опремљеног земљишта у закуп ради изградње планираних објеката,  
 Урбанизам у Београду, историјат и садашње стање 

Литература  
 Б. Максимовић-Урбанизам(1965); Б. Мирковић- Основи урбанизма 1/А, 1/Б(1968);  
 Б. Стојков-Методе просторног планирања (2000)  
 В. Мацура- Град и урбанизовани предео(1988)  
 В. Златановић-Томашевић-Урбанизам, писана предавања (2004)  
 Д. Стефановић-Урбанизација(1973);  
 Д. Тошковић-Увод у просторно и урбанистичко планирање (1996) 
  З. Никезић- Урбана средина и урбанизација (2000);  
 Н. Добровић-Урбанизам кроз векове-2, Стари век (61П. Бланкар- Кроз историју града до новог друштва (2003);  
 Р. Богдановић-Урбане форме, урбанистичко планирање (1990);  

Број часова активне наставе Теоријска настава:  3 Практична настава:  2 
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 испит1  
практична настава  усмени испт 30 
колоквијум-и 20   
самостални рад 40   
 

                                                 
1 Писмени – писмени испит је предвиђен за кандидате који нису положили колоквијуме и садржајно и по поенима једнак је колоквијумима. Ако је студент 
положио један, на писменом испиту полаже колоквијум који није положио 


