
ФОРУМ УРБАНУМ, БОРСКО ЈЕЗЕРО, 2015 
РЕЗУЛТАТИ ТЕСТА – ЕВИДЕНЦИОНИ ЛИСТ 

 
УКУПНО ПОПУЊЕНИХ И ПРЕДАТИХ ЛИСТОВА: 86 
 
ПРЕГЛЕД БРОЈА ДАТИХ ТАЧНИХ ОДГОВОРА (није било мање од 3 тачна одговора): 
 

број тачних одговора у 
односу на број 
постављених питања 

резултати % 

6/6 43 50% 

5/6 33 38% 

4/6 9 11% 

3/6   1 1% 

 

 
 
ЗАКЉУЧАК: 
Сва питања су дата на основу презентованих радова, тако да су пажљиви слушаоци лако 
могли да изаберу тачан од понуђена три одговора.   
Неки одговори су намерно дати да ''личе'' на праве, али то није заварало већину учесника 
скупа. 
Добијен резултат , да је пола слушаоца дало све тачне одговоре, 99% одговорило на 
више од пола питања тачно (4 и више тачних одговора,  је апсолутно задовољавајући. 
 
 
 
 
 
 

број тачних одговора 

6 тачних-50% 

5 тачних-38% 

4 тачна-11% 

3 тачна-1% 



 
ТАЧНИ ОДГОВОРИ, РАДИ ВАШЕ СОПСТВЕНЕ КОНТРОЛЕ (болдовано): 
 

1. Која је тема овогодишњег конгреса и обележавања 50 година рада Међународног 

удружења урбаниста и планера? 

А) Туризам и култура у креативном граду; 

Б) Нове технологије и урбани развој;  

В) Градови спашавају свет – откријмо планирање. 

 

2. Шта је то интегрални урбани развој? 
А) Флексибилно, иновативно и одговорно планирање које прихвата 

променљивост динамике града и активно деловање грађана; 
Б) Унапређена методологија планирања која интегрише захтеве за ефикасан 

саобраћај и транспорт и еколошке услове за здрав и одржив град; 
В) Политичко одлучивање о развоју града које се руководи искључиво економским 

резултатима планерских решења. 
 

3.   Шта се препоручује инвеститорима као најбољи начин за избор квалитетног 
урбанистичко-архитектонског решења? 
А) Јавна набавка; 
Б) Конкурс; 
В) Непосредна погодба. 
 

4. Какав је однос између урбанистичке обнове и културно-историјског наслеђа? 
А) Позитиван, јер се кроз процес обнове целокупно наслеђе конзервише и чува; 
Б) Различит, јер зависи од приступа - врсте и нивоа интервенције, 

просторног обухвата и препознатих вредности амбијента. 
В) Негативан, јер обнова подразумева модернизацију, те захтева промену и 

прилагођавање урбаног контекста и ткива. 
 

5. Шта се очекује од раног јавног увида? 
А) Да продужи процедуру израде плана и на тај начин обезбеди више времена за 

формирање доброг планског решења; 
Б) Да скрати процедуру израде плана, јер у каснијим фазама неће више бити 

потребе за организовањем јавног увида; 
В) Да пружи могућност јавности да се изјасни, а евидентиране примедбе 

и сугестије се могу искористити за формирање планског решења.  
 

6. Шта се препоручује у формирању правила грађења? 
А) Јасноћа, недвослисленост и просторно-волуметријске провере; 
Б) Детерминисаност у дефинисању максимума и минимума, без изузетака и 

одступања; 
В) Што слободније и флексибилније регулисање, без много детаља, као подстрек 

за будућа креативна решења.  
 

 

 


