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План рада 
(попуњава наставник и  предаје Руководиоцу Већа прве године дипломских студија)
 
План рада 

Назив предмета:  

МОДУЛ М8 – Изборни предмет 2 – Будућност града 2 

Година студија:  

2. семестар мастер академских студија 2009/10. 

Број кредита: 

3 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 

Према распореду наставе за 2. семестар МАС 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 

Биће накнадно одређено 

Термини одржавања колоквијума: 

Шеста и четрнаеста недеља 

 
 

Назив предмета: 

Будућност града 2 

Наставник: 

Проф. др Миодраг Ралевић 

Сарадници у настави:  
мр Наташа З. Крстић, диа; Ана Теклеровић, диа; Валентина Савић, диа 

Број кабинета: 

246 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): 

Према распореду наставе за 2. семестар МАС 

Телефон:        011/3218746                                       Е-маил: rale@arh.bg.ac.yu или natasaz.krstic@arh.bg.ac.yu 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
Афинитет ка урбанистичком планирању и урбанистичком менаџменту, а за просторни ниво града. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
• Пружање знања студентима о теоретско-искуственим приступима, концептима и моделима ГРАДОВА БУДУЋНОСТИ 

(утопијски, идеални, футуристички, ...) из различитих периода настајања и развоја урбане цивилизације - продубљивање знања 
из знања на основу предмета „Будућност града“; 

• Виши ниво коришћења методске апаратуре откривања, разматрања и трасирања будућности града код студената; 
• Савладавање коришћења различитих техника и путева конципирања, моделовања и пројецирања (развоја) ГРАДА У 

БУДУЋНОСТИ непосредној, блиској или далекој ... 
 
Садржај наставе:  
 
Настава се састоји од четири области (IV БЛОКовских целина), где је предвиђено да се студент примарно веже за једну, односно  
сегмент једне и детаљно обради у форми семинарског рада који ради током целог семестра, а предаје и брани на крају.  
 



 

Метод извођења наставе:  
• Настава се обавезно одвија кроз комбинацију више разноврсних облика рада, као што су предавања еx-катедра, интерактивни  

облици наставе, анализа случајева, индивидуални и групни пројекти, истраживачки пројекти, презентације, есеји, семинарски  
радови итд, а све у циљу да омогући мулти-аспектно упознавање за проблематичко откривање будућности града и  
ЕКСПЕРИМЕНТАЛНИ ОБЛИК припреме за ДИЗАЈНИРАЊЕ ГРАДОВА ЗА БУДУЋНОСТ. 

• Мулти-аспектни приступ би се ОСТВАРИО кроз укључивање и гостовање признатих експерата из различитих области;  
првенствено из наше урбано-архитектонске делатности, уметничко-дизајнерске, филозофско-социјалне, пословно-
менаџменске, продукционо-технолошке, економско-маркетиншке, информатичко-медијске,.... 

• Експериментални облик би се остварио кроз „лабораторијски“ вид рада током одвијања наставе при чему би се неговала „јавна 
дебата“ свих учесника (студената, гостију, ...) о претходно припремљеним сазнањима (уз обезбеђење адекватне литературе 
или студијске граже) на задату тему БУДУЋНОСТИ ГРАДА. 

 
 
 

нед Наслови јединица 

01 I БЛОК    ПРЕГЛЕД ПРИСТУПА 
БУДУЋНОСТИ 

• Поглед приступа будућности - тезе 
• Полазни приступи будућности 
• Град у метастази 
• Процеси у току - глобализација - локализација - регионализација 

02 

03 II БЛОК   КОНЦЕПТ  ОСТВАРЉИВЕ 
ВИЗИЈЕ БУДУЋНОСТИ 

• Концепт остварљиве визије - тезе 
• Усложњавање + развојност урбаних система 
• Процес креирања остварљиве визије 
• Урбаниста од извршиоца до управљача 
• Управљање кроз време 
• матрица управљачке функције 

04 

05 

06 1. Колоквијум: Провера стечених знања из области I и II БЛОКА 

07 III БЛОК  ПРАВЦИ ОТКРИВАЊА 
БУДУЋНОСТИ 

 

• Правци откривања будућности - тезе 
• Софтверска будућност 
• Иновације - технолошке - архитектонске - информатичке 
• Понуда будућности у садашњости 
• Планета - промене - клима 
• Генетика - човек 
• Роботика 
• Космос 

08 

09 

10 IV БЛОК  ПОГЛЕД У БУДУЋНОСТ 
ГРАДА  

• Град као хардверски систем 
• Град као живи организам 
• Грађење и самограђење 
• Територијализација 
• Саобраћај - комуникације 
• Структуре - ћелијасте - лебдеће - висеће - покретне - пловеће - мега - куле - 

космичке 

11 

12 

13 

14 2. Колоквијум: Провера стечених знања из области III и V БЛОКА 

 
 

Обавезна литература:  
• Миодраг Ралевић, (2006), Моделовање урбаног процеса, Београд, Архитектонски факултет (књижара) 
• Миодраг Ралевић, (1998), Програмско моделовање урбаних функција, Београд. СМS (библиотека АФ, Универзитетска 

библиотека) 
• Миодраг Ралевић, (1993), Будућност малих и средњих градова – путеви формирања развојних трајекторија, Београд 

Архитектонски факултет (библиотека АФ) 
• Миодраг Ралевић и Новица Аранђеловић (2001), Урбани менаџмент, урбани маркетинг и предузетништво у функцији 

развоја урбаних агломерација, Београд, Удружење урбаниста Србије. (кабинет)  

Препоручена литература: 

Сваком студенту се предлаже литература спрам афинитета и подручја рада 

Препоручени е-извори: 
• http://www.future-cities.eu/ 
• http://www.ubmfuturecities.com/ 
• http://futurecities.org.uk/ 
• http://www.futurecities.ethz.ch/ 
• http://www.future-cities-lab.net/ 

 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад 

http://futurecities.org.uk/
http://www.futurecities.ethz.ch/


 

Критеријуми оцењивања: 
Квалитет рада, активност, присуство 

Оцењивање: 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре полагања испита и  
који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 70 поена. Испуњавањем  
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена. 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 пројекат / 
колоквијуми 10 усмена одбрана пројекта 30 
семинари 10 писмени елаборат 40 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 


