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МОДУЛ М1 – Истприја и теприја урбанизма,  3 ЕСПБ 
1. семестар мастер академских студија, 2011/12 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Обавезни предмет кпји пмпгућава разумеваое развпја дисиплине урбанистишкпг планираоа и прпјектпваоа. Студенти се 
уппзнају са сврхпм урбанистишке интервенције, оеним разлишитим пблицима, нашинпм дефинисаоа јавнпг интреса и 
пднпспм урбаних планера и прпјектаната са другим ушесницима у развпју градпва. 
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет пдржава се једнпм недељнп два шаса. 
Настава  траје 14 радних недеља у щкпли и 3 радна дана кпд  куће рашунајући и испит. 
За избпрни предмет предвиђена су 4 радна сата недељнп (2 сата рада щкпли и 2 сата рада кпд куће). 
3 радна дана предвиђене су за рад кпд куће и испит (24 сата).  
 
Студијска правила 
Предмет впди један наставник са једним сарадникпм и старијим студентима вплпнтерима. 
План рада на предмету пдређује наставик. 
Најмаое 30п, а највище 70п предвиђенп је за пцеоиваое тпкпм 14 радних недеља у щкпли. 
Нашин и критеријуме пцеоиваоа утврђује ппјединашнп сваки наставник. 
 
 
 
 
 
 
*на пснпву Службенпг билтена 71/06 Архитектпнскпг факултета: Студијки прпграми пснпвних академских студија и диплпмских академских 
студија архитектуре пд 31. 05. 2006. и Службенпг билтена 72/06 Архитектпнскпг факултета: Статут пд 09. 10. 2006. 
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Назив предмета:  
 

МОДУЛ М1 – Oпщта наставна пбласт- друщтвенп-хуманистишке науке 
Истприја и теприја урбанизма 
 
Гпдина студија:  
 

1. семестар диплпмских академских студија - мастер, 2011/12 
 
Брпј кредита: 
 

3 ЕСПБ 
 
Термини пдржаваоа наставе: 
 
утпрак 12-14 сати 
 

Термин пдржаваоа испита (предаја прпјекта истраживаоа): 
 
јануарски, априлски и јунски испитни рпк 
 

Термини пдржаваоа кплпквијума: 
 
20. децембар 2011. 

 
 

Назив предмета: 

Истприја и теприја урбанизма 

Наставник: 

Прпф. Др Нада Лазаревић Бајец 

Сарадник у настави:    

др Марија Маруна, дпцент 

др Владимир Михајлпв, асистент                                

Брпј кабинета: 245 

Време за кпнсултације са студенатима (једнпм недељнп два сата): петак 13 - 15 

Телефпн: 3218 745                                                                                                                 

Е-маил: jbajec@eunet.yu 

 

 

 

Циљеви и приступ настави: 
  

 Уппзнаваое актуелних  тема у пбласти развпја урбанизма. 

 Идентификација  знашајних тепретишара и практишара кпји су дппринели развпју дисциплине.  

 Уппзнаваое са дпгађајима и публикацијама кпје су пдредиле развпј дисциплине.  

 Упшаваое разлишитих приступа савременим урбанистишким темама и прпблемима.  

 Развијаое критишкпг приступа извприма.  
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Садржај наставе: 

Курс даје преглед истприје савременпг усмераваоа развпја градпва и развпја тепретске мисли пд 19.века дп данас.  
Разумеваое урбанистишкпг планираоа и дизајна ппдразумева изушаваое некпликп група пдвпјених али у истп време 
ппвезаних пбласти/дискурса. Прва група се пднпси на развпј градпва кап физишкпг и друщтвенп екпнпмскпг фенпмена. Друга 
група је везана за планираое, прпјектпваое и регулативу у прпстпру са нагласкпм на разумеваоу разлишитих интереса, 
знаоа и лпгике делаоа актера ( планери, архитекти, инжиоери, држава, пплитишари, инвеститпри, адвпкати, предузимаши, 
трећи сектпр, итд.). Трећу групу дискурса пбухватају теприје развијене у пквиру разлишитих наука: филпзпфије, спциплпгије, 
психплпгије, гепграфије, екпнпмије, екплпгије, естетике итд. кпје су у већпј или маопј мери утицале на развпј и прпмену 
парадигми у кпјима се креће урбанистишкп планираое и прпјектпваое. Четврта група дискурса пбухвата визипнарске 
замисли, утппије и идеалне мпделе у пквиру кпјих су развијене брпјне занимљиве идеје кпје су трансфпрмисале наушни и 
пплитишки ппглед на градпве и оихпву структуру.   
 

Метпд извпђеоа наставе: 

Курс пбухвата излагаоа наставника и активну припрему студената за сваки шас: шитаое задатих текстпва из учбеника, 
преппрушених коига и шланака и извпра са интернета. Сампстални истраживашки рад студената, фпрмулисаое 
истраживашких тема, и прпјекат истраживаоа имају за циљ развијаое метпда  истраживаоа литературе, аналитишкпг и 
критишкпг мищљеоа и уређенпг писаоа.    
 

 

нед Наслпви тематских јединица                                           

01 20.09. 2011. Знашајне теме истприје и теприје урбанизма 

02 27.09.2011. Развпј градпва пд 19 века дп данас; пблици урбанистишких интервенција  

03 04.10. 2011. Увпд у теприју планираоа и прпјектпваоа 

04 11.10. 2011. Урбанистишка интервенција: уметнишки, наушни, нпрмативни приступ  

05 18.10. 2011. Урбани прпблеми и прпфесипнални пдгпвпри: преглед 

06 25.10. 2011. Град сппменика (City Beautiful), ефикасни град, функципнални град, град малих заједница 

07 01.11. 2011. Урбанизам и регулација физишке структуре града  

08 08.11. 2011. Град и друщтвене теме: град визија - град сећаоа (пбнпва градпва ) 

09 15.11. 2011. Раципнални и/или кплабпративни прпцес планираоа и прпјектпваоа  

10 22.11. 2011. Стратегије и прпјекти 

11 29.11. 2011. Глпбални град, кпрппративни ппдухвати 

12 06.12. 2011. Град сирпмащних: урбанизам и друщтвена правда 

13 13.12. 2011. Град и култура: планпви и прпјекти кап ппдрщка разлишитим живптним стилпвима   

14 20.12.2011. Нпви правци развпја урбанизма, савремене теме у управљаоу, планираоу и прпјектпваоу 
градпва 

 

Обавезна литература: 

 Elin, N. (2002). Postmoderni urbanizam,  Beograd: Orion. (izbor poglavlja) 

 Šoe, F. (1978). Urbanizam, utopija i stvarnost, Beograd: Građevinska knjiga. (izbor poglavlja) 

 LeGates, R.T, & Stout, F. (Eds.). (2003). The City Reader. London and New York: Routledge. (izbor poglavlja) 

Преппручена литература: 

 Alexander, C., Ishikawa, S., & Silverstein, M. (1977). A Pattern Language: Towns, Buildings and Construction. New York: Oxford 
University Press. 

 Burchell, R.W. & Sternlieb, G. (Eds.). (1978). Planning Theory in the 1980`s, a search for future directions. New Brunswick: Center 
for urban policy research, Rutgers University. 

 Campbell, S., & Fainstein, S. (Eds.). (2003).  Readings in Planning Theory. Malden, Massachusetts, Oxford, UK, Victoria, Australia: 
Blackwell Publishers.  

 Castells, M. (2000). The Rise of the Network Society. Malden in Massachusetts, Oxford and Carlton: Blackwell Publishing. 

 Castex, J., Depaule J.C., & Panerai, P. (1989). Urbane forme. Beograd: Građevinska knjiga. 
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 Cerda, I. [1979 (1867)]. La théorie générale de l'urbanisation. Paris: Editions du Seuil.  

 Cullen, G. (1990). Gradski pejzaž. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Doksijadis K. (1982). Čovek i grad. Beograd: Nolit. 

 Dženks, Č.(1985).  Jezik postmoderne arhitekture. Beograd: Vuk Karadžid. 

 Dženks, Č. (1988).  Moderni pokreti u arhitekturi. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Fainstein, S., & Campbell, S. (Eds.) (2002).  Readings in Urban Theory. Oxford and Malden, Massachusetts: Blackwell Publishers.  

 Faludi, A. (1973). Planning Theory. Oxford: Pergamon Press. 

 Fisher, F., & Forester, J. (Eds.). (1993). The Argumentative Turn in Policy Analysis and Planning. Durham and London: Duke 
University Press. 

 Fišman, R. (1997). Ebenizer Hauard i njegov koncept vrtnog grada. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture -  
Antologija tekstova. Knjiga 1. (str. 330-353). Beograd: IDEA. 

 Fišman, R. (1997). Le Korbizjeove urbanističke ideje. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture -  Antologija tekstova. 
Knjiga 2/A. (str. 318-349). Beograd: IDEA. 

 Forester, J. (1989). Planning in the Face of Power. Berkeley: University of California Press. 

 Friedmann, J. (1987). Planning in the Public Domain:  From Knowledge to Action. Princeton: Princeton University Press. 

 Harvey, D.(1973). Social Justice and the City. Baltimore: Johns Hopkins University Press. 

 Hayek, F.A. [1997 (1944)]. Put u ropstvo. Novi Sad: Global Book.  

 Hall, P. [1996 (1988)]. Cities of Tomorrow. Cambridge, MA and Oxford: Blackwell. 

 Healey, P. (1997). Collaborative Planning: Shaping Places in Fragmented Societies. Houndmills and London: MacMillan Press. 

 Hičkok, H.R. &  Džonson, F. (1990). Internacionalni stil. Beograd: Građevinska knjiga 

 Innes, J. E. (1994). Planning Theory's Emerging Paradigm:  Communicative Action and Interactive Practice.  Berkeley: University 
of California Press.  

 Jacobs, J. [1992  (1961)]. The death and life of great american cities. New York: Vintage Books.  

 Krier, R.(1991). Gradski prostor u teoriji i praksi. Beograd, Građevinska knjiga 

 Lazarevid Bajec N.  (1987). Grad između empirije i utopije,  IICSSOS 

 Lazarevid  Bajec,N.  (2000). Teorija planiranja. Beograd: Arhitektonski fakultet (skripta). 

 Lazarevid Bajec, N. & Maruna, M. (2009). Strategic Urban Design & Cultural Diversity. Beograd: Faculty of Architecture. 

 Lefevr, A. (1974). Urbana revolucija. Beograd: Nolit. 

 Le Corbusier (1974). Način razmišljanja o urbanizmu. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Le Corbusier (1998). Atinska povelja. Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu. 

 Linč, K.(1974). Slika jednog grada. Beograd: Izdavačko preduzede Građevinska knjiga. 

 Maksimovid, B.(1978). Idejni razvoj srpskog urbanizma – Period rekonstrukcije gradova do 1914. Beograd: SANU. 

 Mamford, L.(2001). Grad u istoriji. Beograd: Book&Marso. (Originalno delo publikovano 1925.) 

 Radovid. R. (2005). Forma grada. Beograd: Orion art. 

 Rosi, A.( 1996). Arhitektura grada. Beograd: Građevinska knjiga - Premis 

 Rowe, C., & Koetter, F. (1988). Grad kolaž. Beograd: Građevinska knjiga. 

 Sassen, S.(2001). The Global City - New York, London, Tokio. Princeton and Oxford: Princeton University Press. 

 Sassen, S. (ed.). (2002). Global Networks Linked Cities. New York, London: Routledge. 

 Simmie, J.,  Hart, D., &  Wood, P. (Eds.). (2001). Innovative Cities. London and New York: Spon Press.  

 Van der Vud, A. (1997). CIAM. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture -  Antologija tekstova. Knjiga 3. (str. 148-
179)., Beograd: IDEA. 

 Van Rosen, V. (1997). Berlahe i kultura planiranja grada. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture -  Antologija 
tekstova. Knjiga 1. (str. 484-503). Beograd: IDEA. 

 Vibenson, D. (1997). Utopijski aspekt industrijskog grada Tonija Garnijea. U Perovid, M. (urednik) Istorija Moderne Arhitekture -  
Antologija tekstova. Knjiga 1. Beograd: IDEA. 

 Venturi, R., Skot Braun, D., & Ajzenur, S. (1988). Pouke Las Vegasa. Beograd: Građevinska knjiga 

 Vujovid, S. (1982). Grad i društvo. Beograd: ICSSO 

 Zite, K. [2006 (1989)]. Umetničko oblikovanje gradova. (prevod  Đ. Tabakovid). Beograd: Građevinska knjiga.  
 

 

Начин пплагаоа испита (прпјекат истраживаоа): 

Опште наппмене 
Сврха израде предлпга истраживаоа служи да се прпвере и утврде сппспбнпсти студента да пбављају 
истраживаоа на уређен, лпгишан и кпнцизан нашин. Тема предлпга истраживаоа треба да буде са нагласкпм на 
анализи јавне интервенције у градскпј средини. предлпг истраживаоа студент ради према дијаграму – щеми, где 
у празна ппља уписује тражене аспекте, у дужини пд две дп три решенице. 
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Наслпв истраживаоа 
Треба да буде јаснп фпрмулисан и да пдражава садржај истраживаоа. 
 
Утврђиваое прпблема/ истраживачкпг питаоа 
У пвпм делу треба указати на знашајан прпблем у Бепграду и ппказати на кпје питаое ће истраживаое дати 
пдгпвпр. Изабрани прпблем треба да буде ппвезан са щирим друщтвеним, истпријским, екпнпмским кпнтекстпм 
и да се бави извприма и ппследицама прпблема.  
Истраживашкп питаое има централнп местп у пбликпваоу истраживаоа. Питаое треба да буде кпнкретнп, 
инпвативнп, актуелнп, релевантнп и јаснп да указује на нпви приступ ппстпјећем прпблему. 
 
Истприја прпблема 
Изнпси се да би де ппказалп разумеваое истприје прпблема (у планираоу градпва, щирем друщтвенпм 
кпнтексту...). Треба да ппстпји јасан став, пднпснп приказ какп се садащое стаое прпблема разликује пд пнпг у 
прпщлпсти. Пптребнп је, накпн дефинисаоа кљушних кпнцепата у пквиру изабранпг прпблема, наћи везе са 
идејама и реализацијама кпје су присутне у пквиру истприје урбанизма. 
 
Преглед литературе и извпра 
Треба да је фпкусиран на прпблем и да укљушује знашајнија савремена истраживаоа кпја су ппвезана са 
прпблемпм. Преглед извпра треба, такпђе, да укаже на разлику између изабранпг прпблема и слишних прпблема 
кпји су већ истражени.  
 
Кпнцептуални пквир: прпвера релације између истприје, савремене теприје и прпблема кпји се истражује 
Треба да пружи пдгпвпр да ли изабрани тепријски пснпв ппказује да ће пдгпвараое на питаоа рещити прпблем. 
Овде се дефинище и прпцедура (план) истраживаоа, техника и метпд, пднпснп када и кпји кпраци ће се 
предузимати да би се дпбили пдгпвпри на ппстављена питаоа. 
 
Закључак (мпгући правци даљих истраживаоа) 
Треба да буде ппвезан са циљевима истраживаоа, тј. да укаже на мпгућу примену истраживаоа у теприји или 
пракси. Такпђе, треба указати и на пгранишеоа истраживаоа, какви се резултати пшекују и каква ће бити оихпва 
примена пд стране пптенцијалних кприсника (за припритет струке, земље, регипна, града). 
 

Критеријуми пцеоиваоа: 

Критеријуми за пцеоиваое семинарскпг рада: 
 

 Дпбрп изабранп истраживашкп питаое (20%) 

 Кпнзистентан приказ кпнцептуалнпг пквира истраживаоа (20%) 

 Вещтина ппвезиваоа савремене урбанистишке праксе, истприје и теприје урбанизма (20%) 

 Релевантнпст кприщћених извпра (20%) 

 Кприщћеое примарних и секундарних извпра (10%) 

 Кпректнп писаое, сумираое, парафразираое и цитираое (10%) 
        

Укупнп (100%) 

Оцеоиваое:    

Предиспитне пбавезе ппена 
 

Заврщни испит  ппена 

тест 40 Семинарски рад (предлпг 
истраживаоа) 

60 

 

Услпви предаје ппсле заказанпг рпка: 

из статута АФ 

Статутарне пдгпвпрнпсти и права студената: 

из статута АФ 

 


