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СА ЖЕ ТАК: Пр ви ра до ви са ур ба но ге о граф ским са др жа ји ма по ја вљу-
ју се у пр вој по ло ви ни 19. ве ка, али се, с об зи ром на то да ур ба ни за ци ја 
по ста је свет ски про цес, с пра вом мо же ре ћи да је ур ба на ге о гра фи ја ге о-
граф ска ди сци пли на 20. ве ка. Са вре ме ни ур ба ни раз вој до при нео је афир-
ма ци ји ур ба не ге о гра фи је као по себ не на уч не ди сци пли не, чи ји пред мет 
про у ча ва ња ни је са мо град у окви ру сво јих ад ми ни стра тив них гра ни ца, 
већ и ур ба но ши ре ње (ур ба ни за ци ја), од но сно град као све о бу хва тан про-
стор ни фе но мен. Да нас се ур ба на ге о гра фи ја раз ви ла у ком плек сну дру-
штве но ге о граф ску ди сци пли ну, чи је је те о риј ско-ме то до ло шке ко ре не 
кор пу са са зна ња ве за ног за фе но мен гра да об ли ко вао ин тер ди сци пли нар-
ни при ступ из ме ђу ге о гра фи је и дру гих на у ка и на уч них ди сци пли на, 
ко је се из раз ли чи тих те о риј ско-ме то до ло шких угло ва ба ве про у ча ва њи ма 
гра до ва.

КЉУЧ НЕ РЕ ЧИ: ур ба на ге о гра фи ја, дру штве но ге о граф ска ди сци-
пли на, град, ур ба ни за ци ја, апли ка тив ност 
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УВОД

Ур ба на ге о гра фи ја је ре ла тив но мла да на уч на ди сци пли на, ко ја се у 
мно гим зе мља ма раз ви ла тек у 20. ве ку, ка да се град и ур ба ни за ци ја по-
сма тра ју као спе ци фич ни дру штве ни фе но ме ни. Раз ви ла се из не мач ке 
ан тро по ге о гра фи је, из ко је се вре ме ном из ди фе рен ци рао низ те мат ских 
обла сти и ди сци пли на, те је, сход но то ме, у ини ци јал ној фа зи сво га раз-
во ја ур ба на ге о гра фи ја би ла под ути ца ји ма оп штих иде о ло шких пра ва ца 
у ге о гра фи ји – ге о граф ског де тер ми ни зма и по си би ли зма [Vrišer 1984]. 
У по чет ној фа зи свог раз во ја на во ди се као гра на ге о гра фи је – по ле о гра-
фи ја (грч. po lis – град; grap hia – опис) – опи си ва ње гра до ва, опис гра до ва 
– а ка сни је као ге о гра фи ја гра до ва [Rubić 1949/50]. С об зи ром на пред мет 
про у ча ва ња ур ба не ге о гра фи је, ко ји ни је са мо град у окви ру сво јих гра-
ни ца, не го и ур ба ни за ци ја у ши рем сми слу, по ме ну ти на зи ви су не а де кват-
ни и са ста но ви шта те о ри је и са ста но ви шта ме то до ло ги је, из ко јих сле ди 
да је са вре ме ни је име ди сци пли не ујед но и нај а де кват ни је. 

Про у ча ва ње гра да, од но сно процесa ур ба ни за ци је, ни је пред мет само 
ур ба не ге о гра фи је. Вељ ко вић ис ти че да се „про у ча ва ње гра до ва од ви ја 
пре ко не ја сно по ста вље них кри те ри ју ма за утвр ђи ва ње ге о граф ског при-
сту па про бле ма ти ци гра да и раз ли чи тим при сту пи ма и иде ја ма из дру гих 
ди сци пли на, по пут еко но ми је, со ци о ло ги је, ар хи тек ту ре и ур ба ни зма” 
[Вељковић 1988: 179]. Ка ко гра ни це у про у ча ва њу гра да ни су ја сно дефи-
ни са не, ур ба на ге о гра фи ја се слу жи ре зул та ти ма ис тра жи ва ња и дру гих 
на у ка и на уч них ди сци пли на (со ци о ло ги ја, еко но ми ја, ар хи тек ту ра, урба-
ни зам, еко ло ги ја, пра во, ет но ло ги ја, ме ди ци на итд.), ко је се ме ђу соб но 
до пу њу ју. С об зи ром на ве ли ки број на уч них ме то да ко је су ин кор по ри-
ра не у мно го број не ра до ве и мо но гра фи је о ур ба ним на се љи ма, не ки 
ау то ри на во де да је ур ба на ге о гра фи ја син те зна на уч на ди сци пли на са 
ме то да ма слич ним ре ги о нал ној ге о гра фи ји [Pak 1987]. За ур ба ну ге о гра-
фи ју се сто га мо же ре ћи да има „мо стов ску уло гу” у си сте му на у ка [Тошић 
1997: 304]. Ме ђу тим, у мно штву раз ли чи тих на у ка и на уч них ди сци пли-
на ко је се ба ве про у ча ва њи ма гра до ва и ур ба ни за ци јом при сут но је исто 
то ли ко и пар ци јал них и спе ци ја ли стич ких аспе ка та у про у ча ва њу ур ба-
них фе но ме на. С тог ста но ви шта оправ да но се мо же го во ри ти о раз ли-
чи тим на уч ним аспек ти ма у ис тра жи ва њу град ских на се ља, од но сно о 
ин тер ди сци пли нар но сти у ур ба ној ге о гра фи ји.

РАЗ ВОЈ УР БА НЕ ГЕ О ГРА ФИ ЈЕ У СВЕ ТУ

У ини ци јал ној фа зи раз во ја ур ба не ге о гра фи је, по ред Фри дри ха Ра-
це ла (Fri e drich Rat zel), зна ча јан до при нос у про у ча ва њу да ли су и не мач ки 
ге о гра фи: Ото Шли тер (Ot to Schlüter), Вал тер Кри ста лер (Wal ter Chri stal ler), 
Ал фред Хет нер (Al fred Het tner), Ханс Бо бек (Hans Bo bek) и дру ги. До при-
нос раз во ју фран цу ске ур ба не ге о гра фи је да ли су: Ал бер Де ман жон (Al bert 
De man geon), Жорж Ша бо (Ge or ges Cha bot), Етјен Жи јар (Éti en ne Ju il lard) 
и дру ги; за тим ен гле ске: Ро берт Е. Ди кин сон (Ro bert E. Dic kin son) и Ар тур 
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Е. Смајлс (Art hur E. Sma i les); аме рич ке: Бра јан Џ. Бе ри (Brian J. Be rry), 
Хар лод М. Ма јер (Ha rold M. Mayer), Нор тон С. Гин сбург (N. S. Gin sburg), 
Чон си Д. Ха рис (Cha uncy D. Har ris), Едвард Л. Ул ман (Ed ward L. Ul lman), 
Ко лин Кларк (Co lin Clark); ру ске: Ју ли ан Г. Са у шкин (Юли ан Г. Са у шкин), 
Дми триј Н. Ану чин (Дмитрий Н. Анучин), Сер геј А. Ко ва љов (Сер гей 
А. Ко валëв), Ни ко лај Н. Ба ран ски (Ни ко лай Н. Ба ран ский), Вла ди мир Г. 
Да ви до вич (Вла ди мир Г. Да ви до вич) и дру ги; ита ли јан ске: Ум бер то То-
ски (Um ber to Toschi); фин ске: Ои ва Ту о ми нен (Oi va Tu o mi nen); швед ске: 
Да вид Ха нер берг (Da vid Han ner berg), Шта фан Хелм фрид (Staf fan Helm-
frid) итд. 

По се бан зна чај у ин те гри са ном ур ба ном раз во ју да ли су фран цу ски 
ге о гра фи Пол Ви дал де ла Блаш (Paul Vi dal de la Blac he), Ро же Бри не (Ro ger 
Bru net), Ан ри Ле фе вр (Hen ri Le feb vre) и Мак си ми ли јен Ж. Сор (Ma xi mi-
li en J. Sor re) – пред став ни ци ге о граф ског по си би ли зма [према Ru bić 
1949/50; Vri šer 1984; Ста мен ко вић и Ба че вић 1992]. 

Пр ви зна чај ни ји рад са ур ба но ге о граф ском са др жи ном на пи сао је 
Ејд на Фе рин Ве бер (Ad na Fer rin We ber) 1899. го ди не, Раст гра до ва у де-
вет на е стом ве ку; ста ти стич ка сту ди ја (The Growth of Ci ti es in the Nine-
te enth Cen tury; a Study in Sta ti stics), а пр ва оп шта ур ба на ге о гра фи ја Гра-
до ви по сма тра ни ге о граф ски (Die Städte Ge o grap hisch Be trac htet), од Кур та 
Ха сер та (Kurt Has sert), у ко јој је раз ра ђе на ме то до ло ги ја ур ба не ге о гра-
фи је у Не мач кој, об ја вље на је 1907. го ди не у Лај пци гу. Ин те ре со ва ње за 
раз вој гра до ва и про це са ур ба ни за ци је је, ме ђу тим, мно го ста ри је и до-
пи ре чак од фор ми ра ња гра до ва по пут ста рог Ри ма или Ка и ра. 

Све до 18. ве ка у про у ча ва њу гра до ва би ле су бит не са мо три ди мен-
зи је: ду жи на, ши ри на и ви си на, а упо ре до са по пу ла ци о ном екс пло зи јом 
ја ви ла се нео п ход ност ува жа ва ња и че твр те ди мен зи је – вре ме на, чи ја је 
уло га у град ским сре ди на ма све зна чај ни ја [Dok si ja dis 1982]. Вре ме ном, 
ур ба ни за ци ја до би ја са вре ме не фор ме и да нас се с пра вом ка же да је урба-
ни за ци ја је дан од глав них дру штве них про це са са вре ме ног дру штва и да 
не об у хва та са мо по ја ву и раз вој гра до ва, већ и ком плек сне про ме не у 
ру рал ним сре ди на ма, у ко ји ма се све ви ше сма њу ју мор фо ло шке и функ-
ци о нал не раз ли ке из ме ђу гра до ва и се ла [Vresk 2002]. Сход но то ме, за-
ни ма ње за про у ча ва ње гра до ва на гло ра сте, а исто вре ме но се раз ви ја и 
до пу ња ва ме то до ло ги ја ур ба но ге о граф ских ис тра жи ва ња.

Кон цеп ту ал ни при ступ ур ба не ге о гра фи је не од но си се са мо на урба-
ни об лик, град ско тки во и еко ном ске струк ту ре, већ и на ур ба но ши ре ње, 
ур ба но пла ни ра ње и ур ба ну по ли ти ку. Са дру ге стра не, упо ре до са шире-
њем гра до ва, на мет ну ла се и по тре ба за ис тра жи ва њем град ске око ли не, 
као и по тре ба за уте ме ље њем но вих на уч них ме то да [Vresk 2002]. С обзи-
ром на ове чи ње ни це, мо гу се из дво ји ти два глав на аспек та у про у ча ва њу 
ур ба не ге о гра фи је: про у ча ва ње од но са и ве за из ме ђу гра до ва (ур ба ни 
си сте ми) и про у ча ва ње уну тра шње струк ту ре гра да – град као си стем. 
Уво ђе њем си стем ског при сту па у ур ба ну ге о гра фи ју омо гу ће на је, услов но 
ре че но, ши ри на у ис тра жи ва њу про бле ма ти ке ур ба них сре ди на, про стор-
не струк ту ре гра да и ње го вих еле ме на та, као и про стор не ор га ни за ци је, 
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за ко ни то сти и пра вил но сти у раз во ју град ских на се ља. По ред то га, ис тра-
жи ва ња ур ба них на се ља као сло же них фе но ме на ка рак те ри ше и низ раз-
ли чи тих при сту па у ур ба ној ге о гра фи ји – нпр. нео кла сич ни еко ном ски, 
би хеј ви о ри зам, струк ту ра ли зам и дру ги [Re ber nik 2008].

По себ но тре ба ис та ћи со ци о ло шку шко лу у Чи ка гу, ко ја је у те о риј-
ско-ме то до ло шком сми слу би ла под ути ца ји ма дар ви ни зма и Спен се ро вог 
ор га ни ци зма [Vujović и Pe tro vić 2005]. Те мељ не по став ке у про у ча ва њу 
ове шко ле, ко ја се раз ви ла из со ци о ло шко ге о граф ских ис тра жи ва ња про-
це са ур ба ни за ци је, по ста ви ли су по зна ти ур ба ни со ци о ло зи, еко но ми сти 
и ге о гра фи: Ро берт Е. Парк (Ro bert E. Park), Ер нест В. Бар џес (Er nest W. 
Bur gess), Хо мер Хојт (Ho mer Hoyt), Едвард Л. Ул ман (Ed ward L. Ul lman), 
Чон си Д. Ха рис (Cha uncy D. Har ris), Ро де рик Д. Ма кен зи (Ro de rick D. 
McKen zie) и дру ги [према Vresk 2002]. 

Из ове со ци о ло шке шко ле, из ме ђу оста лог, „ра ђа ју” се и мо де ли еко-
ло шко-про стор не струк ту ре гра да. Ови мо де ли у про у ча ва њу гра до ва не 
за сни ва ју се са мо на функ ци о нал ној по де ли уну тар гра да, већ и на проу-
ча ва њи ма дру штве но-про стор них по ја ва јер се град сма тра дру штве но-про-
стор ним ор га ни за циј ским ор га ни змом ко ји се ре флек ту је на све про ме не 
у жи во ту љу ди [Ru pert i dr. 1981]. При о ри тет је, на и ме, био утвр ђи ва ње 
за ко ни то сти раз во ја уну тра шње ор га ни за ци је град ских на се ља, али исто 
та ко и везâ и од носâ град ских на се ља са сво јим окру же њем, ево лу ци је 
до ми нант них функ ци ја, за тим по сту па ка за из два ја ње ме тро по ли тан ских 
под руч ја итд. С об зи ром на ди на ми ку раз во ја гра до ва, ја ви ла се и по тре ба 
за оса мо ста љи ва њем ур ба не ге о гра фи је као ин тер ди сци пли нар не на уч не 
ди сци пли не, на јед ној стра ни, као и по тре ба за осни ва њем пла нер ских и 
дру гих ин сти ту ци ја ко је су кор пус ур ба но ге о граф ских на уч них са зна ња 
при ме њи ва ле при ре ша ва њу кон крет них про бле ма и усме ра ва њу раз во ја 
гра до ва, на дру гој стра ни. 

Бе ри је је дан од пр вих ге о гра фа ко ји је при ме ном кван ти та тив них 
ме то да ана ли зи рао про стор не струк ту ре гра да; ре зул та те сво јих ис тра жи-
ва ња је об ја вио 1970. го ди не у књи зи под на сло вом Ге о граф ске пер спек-
ти ве ур ба них си сте ма и оста ле те ме (Ge o grap hic Per spec ti ves on Ur ban 
System with In te gra ted Re a dings) [Be rry and Hor ton 1970]. 

У Евро пи се у исто вре ме про ши рио ути цај Чи ка шке еко ло шке шко-
ле, ко ја, осим про у ча ва њу про стор не струк ту ре гра до ва, ве ли ки зна чај 
при да је и за ко ни то сти ма про стор ног раз ме шта ја и ва жно сти гра до ва у 
про сто ру, као и со ци јал ним про бле ми ма гра да. Нај ве ће за слу ге за уво-
ђе ње функ ци о нал не ме то де у про у ча ва њу гра до ва има не мач ки ге о граф 
Ханс Бо бек, док се за Кри ста ле ро ву те о ри ју сре ди шњих на се ља, ко ја је 
би ла ини ци јал на ка пи сла за ис тра жи ва ње цен трал них на се ља у мно гим 
зе мља ма, сма тра да је јед на од пр вих и нај по зна ти јих кон цеп ци ја про стор-
но-функ циј ског мо де ла. На че ла о „функ ци о нал ном гра ду” пр ви пут су 
ар ти ку ли са на 1933. го ди не на кон гре су у Ати ни (тзв. Атинскa повељa) 
[Ru pert i dr. 1981; Vresk 1990]. Ме ђу тим, за раз ли ку од не мач ке ур ба но гео-
граф ске шко ле, у Фран цу ској ве ћа па жња при да ва ла се ути ца ју гра да на 
сво ју око ли ну. Нај зна чај ни је те о риј ско-ана ли тич ке ра до ве о ути ца ју гра да 
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на сво ју око ли ну на пи са ли су Ра ул Блан шар (Ra oul Blan chard), Пјер Ла-
ве дан (Pi er re La ve dan), Жорж Ша бо (Ge or ges Cha bot) и дру ги [према Ru bić 
1949/50], а нај ко хе рент ни ју и нај оп се жни ју рас пра ву ко ја се ба ви про стор-
ним аспек ти ма ур ба ни за ци је Ха ролд Кар тер. Сма тра се да је ње го ва Сту-
ди ја ур ба не ге о гра фи је (The Study of Ur ban Ge o graphy), об ја вље на 1972. 
го ди не, по слу жи ла као, услов но ре че но, од скоч на да ска за афир ма ци ју 
ур ба не ге о гра фи је [Car ter 1972]. 

У ур ба ној ге о гра фи ји, ур ба ној еко но ми ји, ур ба ној со ци о ло ги ји и 
не ким прав ци ма ур ба ни зма уко ре ње но је ми шље ње да по јам про стор не 
струк ту ре гра да об у хва та про стор ни раз ме штај и си стем функ циј ских 
ве за – про це са и од но са ко ји се од ви ја ју из ме ђу струк тур них еле ме на та 
град ског на се ља. Та кав став је при хва ћен у срп ској [Вељковић 1988] и 
хр ват ској ур ба ној ге о гра фи ји [Vresk 2002]. То ком 90-их го ди на 20. ве ка 
ја вља ју се но ве тен ден ци је у де фи ни са њу про стор них струк ту ра град ских 
на се ља ко је су при ла го ђе не по стин ду стриј ском дру штву, од но сно пост-
фор ди зму. При ста ли це, као и за го вор ни ци ових тен ден ци ја у ур ба ној 
ге о гра фи ји су „ра ди кал ни ге о гра фи и при ста ли це пост мо дер ни зма у 
на у ци” [Тошић и др. 2008: 43]. По ред то га, тре ба ис та ћи епо хал не ино ва-
тив не ра до ве Па три ка Ге де са (Pa trick Ged des) [Ged des 1915] и Лу и са Мам-
фор да (Le wis Mum ford) [Mam ford 2001], ко ји су на пра ви ли ис ко рак у 
ур ба ном пла ни ра њу из но се ћи но ве ста во ве и зах те ва ју ћи ши ри ре ги о-
нал ни при ступ про у ча ва њу гра до ва. 

У бив шој Ју го сла ви ји су, укључива њем но вих на уч них ме то да, као 
и при ме ном ре зул та та из дру гих на у ка и на уч них ди сци пли на, на кон 
Дру гог свет ског ра та на ста ли број ни те о риј ско-ме то до ло шки ра до ви и 
сту ди је, као и мо но гра фи је о гра до ви ма, чи ме се ур ба на про бле ма ти ка 
на ин ди рек тан на чин ак ту е ли зо ва ла, на јед ној стра ни, али исто та ко и 
про ду би ла, на дру гој. Ово је функ ци о нал на фа за, ко ја је у ин ди рект ној 
ве зи са си стем ским дру штве но-еко ном ским про ме на ма, убр за ним раз во-
јем ин ду стри је, све ин тен зив ни јим ми гра ци ја ма из ру рал них сре ди на, 
као и са днев ним и ре ги о нал ним ми гра ци ја ма, за тим са функ ци о нал ном 
ди фе рен ци ја ци јом у окви ру по сто је ће мре же на се ља и са дру гим про це-
си ма. У том пе ри о ду на ста је низ ра до ва о мор фо ло шкој струк ту ри гра-
до ва, али исто та ко и ур ба но ге о граф ских сту ди ја, ко је су про бле ма ти ку 
гра до ва тре ти ра ле са еко ном ско-ге о граф ског аспек та [Vrišer 1971; Ста мен-
ко вић и Ба че вић 1992]. Тра ди ци о нал ни при ступ у про у ча ва њу ур ба них 
фе но ме на је за ме нио но ви ана ли тич ки при ступ усме рен на де таљ но про-
у ча ва ње гра до ва, а по се бан ак це нат ста вљен је на про це се. У овом пе ри-
о ду, по зна ча ју, из два ја ју се ра до ви о гра до ви ма хр ват ских ге о гра фа: Иван 
Цр квен чић – о кон цеп ци ја ма цен трал них на се ља и со ци јал ној струк ту ри 
ста нов ни штва у гра до ви ма; Иво Ру бић и Вељ ко Ро глић – о исто риј ском 
раз во ју и по ло жа ју гра до ва, као и но дал но-функ ци о нал ној ор га ни за ци ји 
Хр ват ске и функ ци о нал ној кла си фи ка ци ји гра до ва; Стан ко Жу љић и Ја-
вор ка Жи во тић – о ур ба ни за ци ји Хр ват ске, и Ми лан Вреск – о од ре ђи ва њу 
гра ни ца гра до ва и њи хо вих ути цај них сфе ра, као и о мо де ли ма из два ја ња 
град ских на се ља и со ци јал но-еко ном ских ре ги ја у Хр ват ској итд. Зна ча јан 
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до при нос у про у ча ва њу ур ба не ге о гра фи је у Сло ве ни ји да ли су: Ан тон 
Ме лик – мор фо ло шким про у ча ва њем гра до ва; Мир ко Пак – o ур ба ним 
си сте ми ма и со ци јал но-ге о граф ској ди фе рен ци ја ци ји и тран сфор ма ци ји 
гра до ва; Све то зар Иле шич и Игор Ври шер – о ге о граф ским про у ча ва њем 
град ских гра ни ца и гра ви та ци о них сфе ра ур ба них цен та ра, као и ра до ви-
ма о ме то до ло ги ји ур ба но ге о граф ских про у ча ва ња и те о риј ско-ме то до ло-
шким до при но си ма про бле ма ти ци цен трал них на се ља; Дол фе Во гел ник 
и Вла ди мир Ко ко ле – из у ча ва њи ма мо де ла, кон це па та и трен до ва ур ба-
ни за ци је, за тим гра ви та ци о них зо на и под руч ја; Вла ди мир Кле мен чич 
– сту ди о зним при ло зи ма о кла си фи ка ци ји на се ља и тран сфор ма ци ји 
при град ских на се ља; Вал тер Бо хи нец – ра до ви ма о агло ме ра ци ја ма и др. 
У ју го сло вен ској ре пу бли ци Ма ке до ни ји раз во ју ур ба не ге о гра фи је допри-
не ли су: Мит ко Па нов, Јо ван Ф. Три фу но ски и Ћа зим Ле ши – про у ча ва-
њем ути цај них сфе ра гра до ва; док су се у Бо сни и Хер це го ви ни ис та кли 
Су леј ман Смла тић, Кре ши мир Па пић, Су леј ман Ба кар шић, На та ли ја 
Ма сти ло, Ми лош Бје ло ви тић, Ми лош Ми шко ви ћи дру ги. Про у ча ва њи ма 
ур ба не про бле ма ти ке, из ме ђу оста лог, ба ви ли су се: Здрав ко Ива но вић, 
Мла ден Фри га но вић, Аслан Пу шка, Ен вер Ду ка ђи ни, Па вао Кур тек и 
оста ли [према Vri šer 1971; То шић 1997]. 

У по сле рат ном пе ри о ду за ни ма ње и по тре бе за ур ба но ге о граф ским 
ис тра жи ва њи ма фак тич ки су у екс пан зи ји. Раз вој гра до ва, од но сно ши-
ре ње ур ба ни за ци је (ко ја од 1950-их го ди на по ста је гло бал ни фе но мен) у 
ру рал не обла сти још ви ше под сти че ур ба не ге о гра фе на про у ча ва ња 
про стор них про це са ко ји ства ра ју обра сце по сма тра не у ур ба ним под руч-
ји ма [Vresk 1990, 2002]. Та да се ја вља по тре ба за но вим ме то да ма у ур ба ној 
ге о гра фи ји с ци љем да љег раз у ме ва ња дру штве но-еко ном ског и про стор-
ног раз во ја. Као ре зул тат то га на ста је ве ћи број те о риј ско-ме то до ло шких 
ра до ва и уни вер зи тет ских уџ бе ни ка, мо но гра фи ја о гра до ви ма. До шло 
је до „по пла ве” ур ба но ге о граф ских књи га, као и пар ци јал них ур ба но гео-
граф ских ра до ва и сту ди ја, у ко ји ма се тре ти ра ју про бле ма ти ка по ло жа ја, 
раз вој, ста нов ни штво, функ ци је, про стор не струк ту ре и дру ге ка рак те ри-
сти ке по је ди них гра до ва [Vresk 1997]. За вр ло крат ко вре ме на уч но фун-
ди ра ни ис тра жи вач ки ре зул та ти ур ба не ге о гра фи је по ста ли су из у зет но 
зна чај ни и на шли су при ме ну у раз ли чи тим ви до ви ма дру штве не прак се, 
па се сход но то ме за ни ма ње за ур ба ну про бле ма ти ку све ви ше ин тен зи-
ви ра, а пред ста вља ња ур ба но ге о граф ских ис тра жи ва ња (ка ко ре зул та та, 
та ко и ме то до ло ги је) на кон фе рен ци ја ма о гра до ви ма и мно го број ним окру-
глим сто ло ви ма пра те се са по ја ча ном па жњом и ин те ре со ва њем.

Са вре ме ни ур ба ни раз вој до при нео је афир ма ци ји ур ба не ге о гра фи-
је као по себ не на уч не ди сци пли не, чи ји пред мет про у ча ва ња ни је са мо 
град у окви ру сво јих фор мал них и ад ми ни стра тив них гра ни ца, већ и 
ком плекс гра д–о ко ли на, као и ње гов ути цај на тран сфор ма ци ју око ли не 
[Vresk 1990, 2002]. У скла ду са овим, не ки ау то ри на во де да ур ба на ге о-
гра фи ја про у ча ва про стор ну ор га ни за ци ју гра до ва и ур ба них си сте ма 
[Lic hten ber ger 1986], док дру ги ау то ри твр де да се ур ба на ге о гра фи ја у 
по след њим де це ни ја ма то ли ко раз ви ла да чак по сто ји и по тре ба за ње ном 
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спе ци ја ли за ци јом, па се из два ја ју обла сти, од но сно пред ме ти: При град-
ска на се ља, Уну тра шњи од но си и ве зе, Оп ти мал на ве ли чи на си ти ја и 
но вих гра до ва, Функ ци о нал ни и ло ка циј ски од но си итд. [Mayer 1954]. 

Услед по пу ла ци о не екс пло зи је у гра до ви ма и стал них ин тер них и 
екс тер них при ти са ка ко је гра до ви, услов но ре че но, тр пе, да нас се све 
ви ше про у ча ва ју из гло бал не пер спек ти ве. У при лог то ме je и уџ бе ник 
Ур ба на ге о гра фи ја – гло бал на пер спек ти ва (Ur ban Ge o graphy – a Glo bal 
Per spec ti ve), у ко јем се тре ти ра ме ђу за ви сност ур ба них ме ста у са вре ме-
ном вре ме ну, уз мо гућ ност ком па ра тив не ур ба не ана ли зе, чи ме се от кри-
ва ју за јед нич ке и по себ не, че сто су прот не ка рак те ри сти ке гра до ва у раз-
ли чи тим кул тур ним ре ги о ни ма [Pa ci o ne 2005]. Упр кос за јед нич ким и 
су прот ним ка рак те ри сти ка ма гра до ва и др жа ва, као и сте пе ну еко ном ског 
раз во ја и сл., сва ки град је, без об зи ра на сво ју про стор но-де мо граф ску 
ве ли чи ну, на не ки на чин су о чен са ур ба ном кри зом, ко ја је „уни вер зал ни 
свет ски фе но мен” [Dok si ja dis 1982: 107]. По ку ша ји да се ур ба ни за ци ја 
до ве де у ве зу с дру гим про це си ма и де таљ ни је об ја сни по сто ја ли су, да-
кле, и пре пре по зна ва ња кон цеп та гло ба ли за ци је. По ред кла сич них урба-
но-со ци о ло шких при сту па, ко ји па жњу по све ћу ју дру штве ним по сле ди-
ца ма ур ба ни за ци је, сва ка ко су зна чај ни и нео марк си стич ки при сту пи (по-
ли тич ке еко но ми је) Ан ри ја Ле фе вра (Hen ri Le feb vre), Ма ну е ла Ка стел са 
(Ma nuel Ka stells) и Деј ви да Хар ви ја (Dаvid Har vey) и при сту пи у про у ча-
ва њу гло бал них гра до ва Пи те ра Хо ла (Pe ter Haal), Џо на Фрид ма на (John 
Fri ed mann) и Са ски је Са сен (Saskiа Sas sen). Кон цепт гло бал ног гра да у 
на уч ну ли те ра ту ру по пр ви пут уве ла је Са ски ја Са сен у књи зи Гло бал ни 
град (Тhe Glo bal City) 1991. го ди не, и ка сни је у број ним сту ди ја ма и на-
уч ним ра до ви ма, којe представљаjу зна ча јан до при нос сту ди ја ма гло ба-
ли за ци је [Sas sen 1991]. Осим то га, про цес гло ба ли за ци је, као мо дел ур ба ног 
раз во ја, и фор ми ра ње си сте ма гло бал них гра до ва де таљ но су об ја шње ни 
у књи га ма По сле ди це мо дер но сти (The Con se qu en ces of Mo der nity) [Gid-
dens 1990], Гло ба ли за ци ја: дру го из да ње (Glo ba li za tion: 2nd edi tion) [Wa ters 
2001], Гло бал ни гра до ви [Грчић и Слу ка 2006], Glo bal ni ur ba ni pro ce si 
[Pajvančić-Ci zelj 2017] и број ним дру гим књи га ма, сту ди ја ма и ра до ви ма. 

Глав не пре о ку па ци је ур ба не ге о гра фи је у пр ве две де це ни је 21. ве ка 
су оне иза зва не ин тен зив ним ур ба ним ра стом и не кон тро ли са ним ур ба-
ним раз во јем и ши ре њем (нпр. Ју го за пад на и Ис точ на Ази ја). Иа ко су ги-
ган ти зам ме тро по ла и про стор но ши ре ње гра до ва и да ље пред мет ве ли ке 
за бри ну то сти, по себ но у зе мља ма тре ћег све та, па жња струч ња ка за ур ба-
но под руч је пре у сме ри ла се на пи та ња ква ли та тив ни је при ро де. Сход но 
то ме, ве ли ка па жња се по све ћу је но вим ис тра жи ва њи ма ди на ми ке ур ба-
них си сте ма, фо р ми ра њу дру штве них ве за у ур ба ном окру же њу, ин тер-
ак ци ји из ме ђу раз ли чи тих ур ба них фор ми и њи хо вих пред став ни ка, им-
пли ка ци ји но вих ко му ни ка ци о них тех ни ка у функ ци о ни са њу гра до ва и 
де фи ни ци је ур ба них иден ти те та. Ве ли ки до при нос раз во ју ур ба но ге о граф-
ске ми сли по след њих го ди на да ли су Тим Хол и Хе дер Ба рет [Hall and 
Bar rett 2012] у сво јој књи зи Ур ба на ге о гра фи ја, Деј вид Ка план и Сти вен 
Хо ло веј [Ka plan and Hol lo way 2014] – Ур ба на ге о гра фи ја, за тим Пол Нокса 
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и Лин де Ме кар ти [Knox and McCarthy 2014] – Ур ба ни за ци ја и др. Исто 
та ко, број не рас пра ве и ко му ни ка ци ја нај но ви јих на уч них ур ба но ге о-
граф ских ми сли при сут ни су и у на уч ним ча со пи си ма Ur ban Ge o graphy, 
Ur ban Stu di es, Ur ban Af fa irs Re vi ew, Ci ti es, Su sta i na ble Ci ti es and So ci ety, 
Eu ro pean Ur ban and Re gi o nal Stu di es итд.

РАЗ ВОЈ И СТА ЊЕ УР БА НЕ ГЕ О ГРА ФИ ЈЕ У СР БИ ЈИ

Ур ба на ге о гра фи ја у срп ској ге о граф ској шко ли ре ла тив но је мла да 
на уч на ди сци пли на. До 60-их го ди на 20. ве ка на Ге о граф ском фа кул те ту 
у Бе о гра ду ур ба но ге о граф ски са др жа ји су се из у ча ва ли у окви ру антропо-
ге о гра фи је, из ко је се вре ме ном из ди фе рен ци рао низ те мат ских обла сти 
и ди сци пли на (ге о гра фи ја на се ља, ге о гра фи ја ста нов ни штва, еко ном ска 
ге о гра фи ја и по ли тич ка ге о гра фи ја) за ко је се у на уч ној ли те ра ту ри ко-
ри сти ин те грал но име „дру штве на ге о гра фи ја”. Јед но вре ме у са вре ме ној 
те о риј ској ге о гра фи ји је по сто ја ла оправ да на ди ле ма о мо но цен трич ном 
или по ли цен трич ном раз во ју ге о гра фи је на се ља, али с об зи ром на појачанo 
интересoвање за про у ча ва ње про це са ур ба ни за ци је, као и узро ка на глог 
раз во ја и ши ре ња град ских на се ља, ур ба на ге о гра фи ја је за ре ла тив но 
крат ко вре ме за у зе ла ва жну по зи ци ју у си сте му дру штве но ге о граф ских 
ди сци пли на. Мир ко Гр чић (2004) у сво јој по де ли дру штве не ге о гра фи је на 
ње не на уч не ди сци пли не и суб ди сци пли не из два ја ур ба ну ге о гра фи ју као 
по себ ну дру штве но ге о граф ску ди сци пли ну, ко ја се ин тен зив но раз ви ја-
ла и од дру ге по ло ви не 20. ве ка оса мо ста ли ла ди вер ген ци јом из сво је 
ма ти це – ге о гра фи је на се ља. Та ква ди вер ген ци ја чи ни се са свим ло гич на, 
с об зи ром на по пу ла ци о ну по ла ри за ци ју и кон цен тра ци ју функ ци ја, мо ћи 
и ка пи та ла у ур ба ним сре ди на ма. Зна чи, ур ба на ге о гра фи ја је би ла јед на 
од под ди сци пли на ге о гра фи је на се ља (ур ба на и ру рал на ге о гра фи ја). У 
не ким пе ри о ди ма сво га раз во ја ур ба на ге о гра фи ја је по пред ме ту ис тра-
жи ва ња би ла бли жа дру гим на у ка ма не го ге о гра фи ји. Ме ђу тим, она се 
вре ме ном, а на осно ву пред ме та ис тра жи ва ња, ори ги нал не ме то до ло ги је 
и апли ка тив но сти у раз ли чи тим сфе ра ма дру штве не прак се – пре све га 
про стор ног, ре ги о нал ног, ру рал ног и ур ба ног пла ни ра ња – вра ти ла сво-
јој „ма ти ци” ге о гра фи ји [Стаменковић и Ба че вић 1992]. 

Ис так ну то ме сто у раз во ју ур ба не ге о гра фи је у Ср би ји, од но сно фун-
да мент у про у ча ва њу ур ба не ге о гра фи је, по ста вио је Јо ван Цви јић. Он је 
у сво јим ан тро по ге о граф ским про у ча ва њи ма гра до ва об у хва тао на уч но 
об ја шње ње ге о граф ског, са о бра ћај ног и то по граф ског по ло жа ја, фи зич ко-
ге о граф ске еле мен те и фак то ре ко ји су де тер ми ни са ли по ста нак, функ ци је, 
со цио-еко ном ске ка рак те ри сти ке, као и фи зи о ном ска свој ства. Цви јић 
сма тра да на укуп ни раз вој, по ло жај и ге о граф ски рас по ред гра до ва ути чу 
ком би но ва ни и ин тер ак циј ски ути ца ји ка ко ге о граф ских чи ни ла ца, та ко 
и спле та исто риј ских при ли ка на од ре ђе ној те ри то ри ји. Ба ве ћи се ра зно-
вр сним про бле ми ма ге о граф ског раз ме шта ја и раз во ја град ских на се ља, 
од но сно ана ли зи ра ју ћи нај ва жни је оп ште ге о граф ске ка рак те ри сти ке 
град ских на се ља, Цви јић је, та квим при сту пом про у ча ва њу ур ба не про-
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бле ма ти ке, об у хва тио сва на уч но ре ле вант на обе леж ја гра да. Сто га се с 
пра вом мо же ре ћи да је то мор фо ге нет ска фа за ур ба не ге о гра фи је. Сво је 
ре зул та те ис тра жи ва ња пу бли ко вао је у ка пи тал ним де ли ма Оп шта ге-
о гра фи ја – Ан тро по ге о гра фи ја и Бал кан ско по лу о стр во и ју жно сло вен ске 
зе мље, а ис тра жи ва ња на се ља по тра ди ци о нал ном ан тро по ге о граф ском 
кон цеп ту, пу бли ко ва на у еди ци ји „На се ља и по ре кло ста нов ни штва”, по 
оства ре ним ре зул та ти ма ка ко у до ма ћим, та ко и свет ским раз ме ра ма, 
свр ста ва ју се у уни кат на де ла. 

Осим Ци ји ћа, на уч ном ства ра ла штву на по љу ур ба не ге о гра фи је, 
чи ји се пред мет про у ча ва ња, услов но ре че но, не пре ста но ме њао и про-
ду бљи вао, а ре зул та ти ис тра жи ва ња ур ба них са др жа ја пре зен то ва ни су 
у мно го број ним те о риј ско-ме то до ло шким мо но гра фи ја ма и сту ди ја ма, 
сту ди ја ма о мре жи на се ља, сту ди ја ма о функ ци ја ма гра до ва, као и о функ-
ци о нал ним од но си ма и ве за ма гра до ва са сво јом гра ви та ци о ном око ли-
ном, по све ти ли су се: Во ји слав С. Ра до ва но вић, Бра ни слав Бу ку ров, Вла-
ди мир Ђу рић, Ми ло ван В. Ра до ва но вић, Ол га Са вић, Јо ван Ћи рић, Ду шан 
Сте фа но вић, Иван ка Ги нић, Јо ван Илић, Не бој ша Ца рић, Сло бо дан Ћур-
чић, Мир ко Гр чић, Ср бо љуб Ста мен ко вић, Дра гу тин То шић и дру ги. Они 
су са раз ли чи тих ста но ви шта оста ви ли пе ча те у про у ча ва њу ур ба не гео-
гра фи је ко ја се, услов но ре че но, до та да ба зи ра ла на ана ли тич ком, фун да-
мен тал ном и фи ло зоф ском раз ми шља њу а ма ње на апли ка тив но сти. 

У скло пу ис тра жи ва ња ути цај них сфе ра гра до ва у срп ској ур ба ној 
ге о гра фи ји нај ве ћи до при нос је да ла Ол га Са вић, ис пи ту ју ћи гра ви та ци-
о не сфе ре гра до ва у до ли ни Ве ли ке Мо ра ве, за тим Кру шев ца, Алек син ца, 
Кња жев ца и дру гих гра до ва. Слич ном про бле ма ти ком се ба вио и Ми ро-
слав По по вић у сво јим ре ги о нал ним сту ди ја ма о Кра гу јев цу и Тр сте ни ку, 
за тим Јо ван Ћи рић, ко ји је, по ред раз ра де ме то да у ур ба ној ге о гра фи ји, 
те ри то ри јал но раз гра ни чио ути цај Ни ша и Ле сков ца, као и Бра ни слав Бу-
ку ров, Дра го љуб Бу гар ски и Мил ка Бу ба ло Жив ко вић, ко ји су се по себ но 
по све ти ли утвр ђи ва њу гра ви та ци о них сфе ра град ских на се ља АП Вој во дине.

Ве ли ки зна чај у „функ ци о нал но-про це сној фа зи” раз во ја ур ба не гео-
гра фи је дао је 1960. Вла ди мир Ђу рић у свом ра ду Про ме не у на се љи ма 
у ФНР Ју го сла ви ји, ко ји је 1965. и 1968. до пу њен ра до ви ма о по ра сту по-
пу ла ци је и функ ци о нал ном ди фе рен ци ра њу ју го сло вен ских гра до ва, као 
и ра до ви ма о ути ца ју еко ном ско-ге о граф ских фак то ра на раз вој гра до ва 
и функ ци о нал ној кла си фи ка ци ји град ских на се ља. На кон то га, 1970, Јо-
ван Илић је у свом ра ду Ка рак те ри сти ке функ ци о нал них од но са из ме ђу 
гра до ва и око ли не са по себ ним освр том на СР Ср би ју ана ли зи рао од нос 
про стор но-функ ци о нал них од но са и ве за гра до ва и њи ма гра ви ти ра ју ћих 
око ли на. У овој фа зи про у ча ва ња гра до ва све ве ћа па жња се по кла ња не 
са мо мор фо ге не зи, не го и ана ли зи функ ци ја, од но сно функ ци о нал ној орга-
ни за ци ји и тран сфор ма ци ји ур ба них про сто ра, те се, сход но то ме, мо же 
кон ста то ва ти да ова фа за об у хва та те мат ски нај ши ри пред мет про у ча ва ња 
ур ба не ге о гра фи је. Не по сред но по сле то га, Ду шан Сте фа но вић по себ ну 
па жњу по све тио је про бле ми ма ур ба ни за ци је, као и раз вој ним фа за ма и 
не ким ме то до ло шким про бле ми ма, а Иван ка Ги нић се ба ви ла де мо граф ским 
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ка рак те ри сти ка ма ур ба ни за ци је. Ис тра жи ван је и про цес ур ба ни за ци је 
ба зи ран на иду стри ја ли за ци ји, ко ји је до вео до ни за прак тич них про бле-
ма, од ра зив ши се и на со цио-еко ном ску по кре тљи вост ста нов ни штва јед-
на ко као и на струк тур не про ме не у про стор ним ди мен зи ја ма гра да, о 
че му све до чи по да так да је 1961. го ди не би ло ур ба ни зо ва но 29,8% ста нов-
ни штва Ср би је, а 2011. чак 59,4%. Ме ђу мно го број ним сту ди ја ма и мо но-
гра фи ја ма о гра до ви ма по себ но се ис ти чу ре ги о нал не сту ди је о функ цио-
нал ној кла си фи ка ци ји и струк ту ри гра до ва Алек сан дра Вељ ко ви ћа, ко ји 
је у ур ба ну ге о гра фи ју увео кван ти та тив не ме то де и ег закт ност, као и 
сту ди је Ми ло ва на Ра до ва но ви ћа за АП Ко со во и Ме то хи ју [према То шић 
1997; Vri šer 1971]. 

За раз вој апли ка тив не ур ба не ге о гра фи је у Ср би ји, пре све га у обла-
сти про стор ног пла ни ра ња, нај ве ћи до при нос дао је Ди ми три је Пе ри шић, 
ко ји је од ре дио ре ги о нал не фор ме ис по ља ва ња ур ба ни за ци је, де фи ни сао 
за ко ни то сти раз во ја агло ме ра ци ја и агло ме ра ци о них си сте ма у Ср би ји и 
из дво јио 12 при мар них и се дам се кун дар них агло ме ра ци о них си сте ма. 
Пе ри шић је ис та као зна чај функ ци о ни са ња агло ме ра ци о них си сте ма за 
пла ни ра ње укуп ног раз во ја и по ка зао да сте пен агло ме ра ци о не раз ви је-
но сти од сли ка ва зна чај и уло гу ур ба них цен та ра у Ср би ји [Perišić 1969; 
Ста мен ко вић и Ба че вић 1992; То шић 2012]. По себ но тре ба по ме ну ти радо-
ве у ко ји ма се тре ти ра про бле ма ти ка гра до ва као по ло ва ра ста и раз во ја 
у мре жи на се ља Ср би је, где су од ре ђе не гра ви та ци о не зо не и зо не утица-
ја ур ба них цен та ра, а ко ји су пу бли ко ва ни у те о риј ским ра до ви ма и мо но-
гра фи ја ма: Град – пол раз во ја у мре жи на се ља [Вељковић 1986], Гра до ви 
– цен три раз во ја у мре жи на се ља сре ди шње Ср би је [Вељковић 1991] и 
Гра до ви Ср би је – цен три раз во ја у мре жи на се ља [Вељковић и др. 1995] итд.

Те о риј ске при сту пе у из у ча ва њу про стор но-функ ци о нал них од но са 
гра да са ње го вом око ли ном, об у хва та ју ћи ин ди ка то ре о днев ној ми гра-
ци ји ста нов ни штва, уте ме љио је Ср бо љуб Ста мен ко вић [1996], а на кон 
то га, по том мо де лу, а на осно ву ре зул та та ко ји се од но се на днев ну ми гра-
ци ју рад не сна ге и школ ске омла ди не, на стао је ве ћи број ра до ва и мо ногра-
фи ја о по је ди ним днев ним ур ба ним си сте ми ма у Ср би ји, чи ји ре зул та ти 
мо гу би ти од ко ри сти у ин те грал ном пла ни ра њу. 

Са вре ме ни кон цепт у про у ча ва њу ур ба не ге о гра фи је у Ср би ји уте ме-
љио је Дра гу тин То шић. Он је за из два ја ње и пла ни ра ње днев них ур ба них 
си сте ма у Ср би ји пред ло жио мо дел, до пу њен ин ди ка то ри ма о днев ној 
ми гра ци ји ста нов ни штва за сно ва ној и на цен трал ним функ ци ја ма, ко ји 
је ком пле мен та ран и ком па ти би лан са ме то до ло ги ја ма ра ни јих ис тра жи-
ва ња [Тошић 2012]. По овом мо де лу ура ђен је и од бра њен ве ћи број док тор-
ских ди сер та ци ја на Ге о граф ском фа кул те ту у Бе о гра ду, ко је су ка сни је 
пре то че не у мо но гра фи је о про стор но-функ ци о нал ној ор га ни за ци ји мре же 
и си сте ма на се ља, функ ци о нал но-ур ба ним на се љи ма, днев ним ур ба ним 
си сте ми ма, као и у ве ћи број на уч них ра до ва. Осим то га, овај мо дел је на-
шао сво ју при ме ну и при из ра ди про стор них пла но ва, ре ги о нал них про-
стор них пла но ва оп шти на Ју жног По мо ра вља и Ти моч ке Кра ји не и дру гим 
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про стор ним пла но ви ма оп шти на, ре ги о на, као и про стор ним пла но ви ма 
под руч ја по себ не на ме не [Тошић 2012; То шић и др. 2009].

Са вре ме на ур ба на ге о гра фи ја има ин те гра тив ну уло гу у ге о граф ској 
на у ци, али исто та ко ус по ста вља и одр жа ва си стем ве за ко је оства ру је са 
дру гим раз ли чи тим на у ка ма и на уч ним ди сци пли на ма (со ци о ло ги ја, еко-
но ми ја, пра во, ме ди ци на, ар хи тек ту ра, ур ба ни зам, еко ло ги ја, социоди ја-
лектол огијa и др.), ко је се ба ве про у ча ва њем гра до ва. Ову кон ста та ци ју 
мо же да илу стру је и за сту пље ност ур ба не ге о гра фи је на ге о граф ским 
сту ди ја ма у Ср би ји. На Ге о граф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду 
ур ба на ге о гра фи ја се про у ча ва у окви ру сво је ма ти це Ге о гра фи је на се ља 
на Сту диј ском про гра му Ге о гра фи ја, за тим Ур ба на и ру рал на ге о гра фи-
ја на Про стор ном пла ни ра њу и Де мо гра фи ји и Жи вот на сре ди на гра до ва 
на Ге о про стор ним осно ва ма жи вот не сре ди не. Осим то га, на Ге о граф ском 
фа кул те ту у Бе о гра ду на Сту диј ском про гра му Про стор но пла ни ра ње по-
сто ји, још низ срод них, „ур ба них” пред ме та као што су: Ур ба на еко но-
ми ја, Ур ба на еко ло ги ја, Ур ба на и ру рал на об но ва, што ди рект но им пли-
ци ра на по ја чан ин те рес за из у ча ва ње ур ба ни за ци је и раз во ја гра до ва. 
Ур ба ни фе но мен на Де парт ма ну за ге о гра фи ју, ту ри зам и хо те ли јер ство 
При род но-ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду из у ча ва 
се у окви ру пред ме та Ур ба ни раз вој и ко нур ба ци је на тре ћој го ди ни основ-
них сту ди ја и Са вре ме ни ур ба ни про це си у гра до ви ма у тран зи ци ји, на 
док тор ским сту ди ја ма. На Ар хи тек тон ском фа кул те ту у Бе о гра ду, у окви ру 
ма стер ака дем ских сту ди ја Ин те грал ни ур ба ни зам, ур ба на ге о гра фи ја 
се из у ча ва, из ме ђу оста лог, у скло пу пред ме та Са вре ме ни ур ба ни фе но-
ме ни, за тим у скло пу ве ћег бро ја пред ме та ко ји тре ти ра ју ур ба ну про бле-
ма ти ку на спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма „Ур ба на об но ва – 
Гра до ви у но вом ми ле ни ју му”. Ур ба ни фе но ме ни са со ци о ло шког аспек та 
се на Уни вер зи те ту у Бе о гра ду про у ча ва ју и на Фи ло зоф ском фа кул те ту 
у окви ру пред ме та Со ци о ло ги ја гра да на че твр тој го ди ни и Сту ди је са вре-
ме ног ур ба ног дру штва на док тор ским сту ди ја ма, за тим на Еко ном ском 
фа кул те ту у скло пу пред ме та Ур ба на еко но ми ја на че твр тој го ди ни, као 
и у дру гим ви со ко школ ским уста но ва ма. Осим то га, јед но вре ме Ур ба на 
ге о гра фи ја се пре да ва ла као по се бан на став ни пред мет на При род но-ма-
те ма тич ком фа кул те ту у При шти ни и на по сле ди плом ским сту ди ја ма из 
Ге о гра фи је на се ља на Ге о граф ском фа кул те ту Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
а на став ни пред мет Ур ба ни си сте ми по сто јао је на Ар хи тек тон ском фа-
кул те ту у Бе о гра ду. 

Ур ба но ге о граф ска ис тра жи ва ња за у зи ма ју ис так ну то ме сто и у на-
уч но-ис тра жи вач ком ра ду Ге о граф ског ин сти ту та „Јо ван Цви јић” СА НУ, 
у окви ру ко га је од ње го вог осни ва ња до да нас пу бли ко ван ве ћи број на-
уч них сту ди ја, не са мо о гра до ви ма Ср би је, не го уоп ште о ур ба ној про бле-
ма ти ци. Те жи ште ур ба но ге о граф ских ис тра жи ва ња у Ге о граф ском ин ститу-
ту је на: те ри то ри јал ном раз во ју и ка рак те ри сти ка ма про стор не струк ту ре 
гра да, мре жи и си сте му гра да и окол них на се ља, гра ду као цен тру разво-
ја у мре жи на се ља, функ циј ском под руч ју као и уну тра шњој про стор ној 
струк ту ри гра да. Сход но то ме, сма тра се да је по стиг нут ве ли ки до при нос 
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за по ста вља ње пред ме та и ме то да ур ба но ге о граф ских ис тра жи ва ња. Тео-
риј ски ра до ви, као и ре зул та ти ур ба но ге о граф ских сту ди ја ко ји су пу бли-
ко ва ни не са мо у Ге о граф ском ин сти ту ту, не го и у дру гим ви со ко школ-
ским уста но ва ма у Ср би ји по слу жи ли су за при ме ну, и у ве ћој или ма њој 
ме ри ко ри сти ли, у ис тра жи ва њи ма ве за ним за из ра ду ур ба ни стич ких и 
про стор них пла но ва.

По треб но је на гла си ти да се ур ба но ге о граф ска про бле ма ти ка ис тра-
жу је и у Ин сти ту ту за ар хи тек ту ру и ур ба ни зам Ср би је (ИА УС) где се 
па ра лел но са на уч ним ра дом, ко ри сте и ре зул та ти при ме ње них ге о граф-
ских ис тра жи ва ња за из ра ду ур ба ни стич ко-ар хи тек тон ских про је ка та, 
ур ба ни стич ких и про стор них пла но ва, сту ди ја и екс пер ти за. Осим то га 
пар ци јал ни на уч но фун ди ра ни ис тра жи вач ки ре зул та ти ур ба не ге о гра фи-
је, на шли су сво ју апли ка тив ност и у сту ди ја ма, план ским и ур ба ни стич-
ким до ку мен ти ма и у дру гим ин сти ту ти ма и ре пу блич ким ор га ни ма у 
Ср би ји.

ЗА КЉУ ЧАК

Ур ба на ге о гра фи ја има ис так ну то ме сто и уло гу ка ко у окви ру ге о-
гра фи је на се ља, као ње не на уч не ма ти це, та ко и у си сте му по себ них 
на у ка и на уч них ди сци пли на ко је има ју раз ли чи те при сту пе, у про у ча-
ва њи ма град ских на се ља (еко но ми ја, со ци о ло ги ја, пра во, ур ба ни зам, архи-
тек ту ра, пла ни ра ње, еко ло ги ја итд.), те се, сход но то ме, за њу ка же да има 
ин те гра ци о ни ка рак тер. Ур ба на ге о гра фи ја је ком плек сна и син те зна 
ге о граф ска ди сци пли на, ко ја да је не из ме ран до при нос ин те грал ном и 
ин тер ак циј ском са гле да ва њу фи зич ко-ге о граф ских, дру штве но-ге о граф-
ских и ре ги о нал но-ге о граф ских еле ме на та и фак то ра ко ји су ути ца ли на 
об ли ко ва ње и тран сфор ма ци ју на се о бин ско-ге о граф ских обе леж ја, као 
и про у ча ва њу про це са ко ји су ди рект но и ин ди рект но ути ца ли на сво је 
бли же и ши ре окру же ње. У то ме и је сте пред ност ур ба не ге о гра фи је јер 
об је ди њу је ра зно вр сна на уч на са зна ња и син те ти зу је ре зул та те по себ них 
ис тра жи ва ња о град ским на се љи ма и њи хо вим обе леж ји ма. Ме ђу тим, с 
об зи ром на мно го број не те о ри је и мо де ле за ис пи ти ва ње и иден ти фи ко-
ва ње раз ли чи тих обра за ца из ме ђу ур ба них на се ља, као нај ди на мич ни јих 
еле ме на та ге о про сто ра, ипак не по сто ји уни фор ман мо дел за ис пи ти ва ње 
тре нут них ур ба них трен до ва. По ве ћа њем бро ја ста нов ни ка у све ту, гра-
до ви су, по ста ли „маг не ти” еко ном ских, со цио-кул тур них и по ли тич ких 
про це са, те се све ви ше про у ча ва ју из гло бал не пер спек ти ве. У том сми-
слу, на уч но фун ди ра ни ис тра жи вач ки ре зул та ти ур ба не ге о гра фи је има ју 
не са гле див зна чај ка ко у на уч ним окви ри ма, та ко и у раз ли чи тим ви до вима 
дру штве не прак се, чи ме се ур ба на про бле ма ти ка ак ту е ли зу је, и про ду бљу-
је. Упр кос то ме, ур ба на ге о гра фи ја, иа ко има ши рок и ком плек сан пред-
мет про у ча ва ња и за у зи ма ве о ма зна чај но ме сто у раз ли чи тим ви до ви ма 
дру штве не прак се, за раз ли ку од дру гих ви со ко школ ских уста но ва у 
Евро пи и све ту, у Ср би ји се још увек про у ча ва у окви ру сво је ма ти це Гео-
гра фи је на се ља.
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ЗА ХВАЛ НИ ЦА

Рад пред ста вља ре зул тат ис тра жи ва ња на про јек ту бр. 176017 („Про-
бле ми и тен ден ци је раз во ја ге о про стор них си сте ма Ре пу бли ке Ср би је”) 
ко ји фи нан си ра Ми ни стар ство про све те, на у ке и тех но ло шког раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је, и про јек ту бр. 142-451-2615/2021-01/2 („Са вре ме ни про-
бле ми и одр жи вост град ских на се ља на про сто ру Вој во ди не”) ко ји фи нан-
си ра По кра јин ски се кре та ри јат за ви со ко обра зо ва ње и на уч но и стра жи-
вач ку де лат ност АП Вој во ди не.
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SUM MARY: Ur ban ge o graphy is a com plex and synthe tic ge o grap hi cal di sci pli ne, 
which ma kes an im me a su ra ble con tri bu tion to the in te gral and in ter ac ti ve per cep tion of 
ge o grap hi cal ele ments and fac tors that ha ve in flu en ced the for ma tion and tran sfor ma tion of 
set tle ment-ge o grap hi cal fe a tu res. The first pa pers con ta i ning ur ban-ge o grap hi cal con tent 
ap pe a red in the first half of the 19th cen tury, but sin ce ur ba ni za tion be ca me a wor ldwi de 
pro cess in the 20th cen tury, it can be sta ted that ur ban ge o graphy be ca me a ge o grap hi cal 
di sci pli ne in the 20th cen tury. Con tem po rary ur ban de ve lop ment con tri bu ted to the af fir-
ma tion of ur ban ge o graphy as an in de pen dent sci en ti fic di sci pli ne, whe re ob ject of study 
is not only the city wit hin its ad mi ni stra ti ve bo un da ri es, but al so ur ban ex pan si on (ur ba-
ni za tion). To day, ur ban ge o graphy has evol ved in to a com plex ge o grap hi cal di sci pli ne, 
whe re the o re ti cal and met ho do lo gi cal ro ots of know led ge cor pus re la ted to the phe no me-
non of the city ha ve been sha ped by an in ter di sci pli nary ap pro ach bet we en ge o graphy 
and ot her sci en ces that study the city from dif fe rent the o re ti cal and met ho do lo gi cal an gles. 
With the in cre a se in the num ber of in ha bi tants in the world, ci ti es ha ve be co me “mag nets” 
of eco no mic, so cio-cul tu ral and po li ti cal pro ces ses. They are in cre a singly stu died from 
a glo bal per spec ti ve, whi le ur ban ge o graphy is be co ming the main fo cus of re se arch. In 
ot her hig her edu ca tion in sti tu ti ons in Eu ro pe, ur ban ge o graphy is esta blis hed as a spe cial 
sci en ti fic di sci pli ne. Ho we ver, alt ho ugh it has a wi de and com plex su bject of study and 
oc cu pi es a very im por tant pla ce in va ri o us types of so cial prac ti ce, ur ban ge o graphy is 
still stu died in Ser bia wit hin its ma in stre am su bject – Ge o graphy of set tle ments.

KEYWORDS: Ur ban ge o graphy, so cio-ge o grap hi cal di sci pli ne, city, ur ba ni za tion, 
ap pli ca bi lity


