
2. семестар Мастер интегрални урбанизам, школске  2014/15 

Изборни предмет 4 ЕСПБ 

Назив предмета: Градски експеримент 

 

Садржај наставе  
Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли 
утиче на његов крајњи резултат, и да он често има крајње неизвестан исход. Медјутим, 
без обзира на то што је вештачке (in vitrо) услове у граду готово немогуће симулирати, 
постоје извесне правилности и релације, "хемијске" реакције које се могу претпоставити у 
живом екперименту званом град. Прва група претпоставки односи се на везе између 
физичког и друштвено економског феномена. Друга група је у вези са планирањем, 
пројектовањем и регулативом у простору, са нагласком на разумевању различитих 
интереса, знања и логике делања учесника актера. Трећу групу претпоставки обухватају 
законитости / теорије развијене у оквиру различитих наука: филозофије, социологије, 
психологије, географије, економије, екологије. Коначно, четврта група обухвата 
визионарске замисли, утопије и идеалне моделе у оквиру којих су развијене бројне 
занимљиве идеје које су трансформисале научни и политички поглед на градове и њихову 
структуру. 
 
Термински план наставе 
Настава траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена су 4 радна сата недељно (2 сата предавања и 2 сата 
вежбе). 
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата). 
План рада 
Назив предмета: 
Градски експеримент 
Година студија: 
2. семестар мастер интегрални урбанизам, школска 2014/15 година 

http://www.google.rs/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.bizjournals.com/cincinnati/blog/2014/08/here-s-how-one-group-is-trying-to-make-cincinnati.html?page=all&ei=3_60VK_OMoLyPL_9gPAN&bvm=bv.83339334,d.bGQ&psig=AFQjCNFUnJPgcXAt1SZ7pPsQw5JJ38TyBg&ust=1421233704537522


Број кредита: 
4 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
Уторак 14.00‐16.00 
Термин одржавања испита (предаја семинарског рада):
Према распореду 
Термини одржавања колоквијума: 
14.04.2015. 
Назив пројектног задатка: 
Пројекат истраживања веза између феномена у граду, ради конципирања његових 
алтернативних путева развоја.
Наставник: 
Доц др Владимир Михајлов 
Сарадник у настави: 
 
Број кабинета: 305 
Време за консултације са студентима: уторак 12.00‐14.00 
Телефон: 3218 768 Е‐маил: mihajlovvladimir@yahoo.com
Посебни критеријуми за пријем студената: 
Нема посебних критеријума нити услова 
Циљ предмета  

• Упознавање (не) видљивих узрочно‐ последичних веза у градској структури 
• Идентификација значајних теоретичара и практичара који су допринели објашњењу града као 

друштвеног феномена. 
• Упознавање са догађајима и публикацијама које су одредиле развој урбанизма као дисциплине. 
• Уочавање различитих приступа савременим урбанистичким темама и проблемима. 

Развијање критичког приступа изворима.
Општи критеријуми: 
ОК4. Адекватно знање о урбаном дизајну (урбанистичком пројектовању), планирању и 
вештинама укљученим у плански процес. 
Студент ће имати знање о: 

- ОК4.1. Теоријама урбанистичког пројекотвања и планирања заједница; 
- ОК4.2. Утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на 

савремено изграђену средину; 
- ОК4.3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући 

и социјалне, економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање 
развоја. 

ОК6. Разумевање архитектонске професије и улоге архитекте у друштву, посебно у 
припреми пројеката који узимају у обзир социјалне факторе. 
Студент ће имати разумевање о: 

- ОК6.1. Природи професионализма и обавезама и одговорностима архитеката према 
клијентима, корисницима објеката, извођачима грађевинских радова, професионалним 
сарадницима и ширем друштву; 

- ОК6.2. Улози архитекте у пројектантском тиму и грађевинској индустрији, препознавајући 
важност текућих метода и трендова у обликовању грађене средине; 

- ОК6.3. Могућем утицају пројеката за изградњу на постојеће и будуће заједнице. 
Потребна предзнања  



Поред основних предзнања из урбанистицког пројектовања и урбаних функција, овде се подразумева и 
неопходно упознавање са друштвено ‐ хуманистичком димензијом града, јер свака замисао о бољем граду, 
захтева и промене друштва. 
Метод извођења наставе: 
Курс обухвата излагања наставника и активну припрему студената за сваки час: групна дискусија, читање 
задатих текстова, препоручених књига и чланака и извора са интернета. 
Испит ‐ самостални истраживачки рад студената, формулисање истраживачких тема, и пројекат 
истраживања, имају за циљ развијање метода истраживања литературе, аналитичког и критичког мишљења 
и писања. 
 
План реализације наставе: 

Nedelja Naslovi tematskih jedinica 

01 10.02. 2015. Значајне теме историје и теорије урбанизма 

02 17.02.2015. Јавно добро и урбано планирање: има ли оправдања за јавну (државну) интервенцију? 

03 24.02. 2015. Развој градова од 19 века до данас; облици урбанистичких интервенција 

04 03.03. 2015.  Евалуација планских алтернатива‐рационалан метода урбанистичког планирања у 
савременој друштвеној реалности 

05 10.03. 2015. Град споменика (City Beautiful), ефикасни град, функционални град, град малих заједница 

06 17.03. 2015. Увод у теорију планирања и пројектовања 

07 24.03. 2015. Стандарди у урбанизму и архитектури ‐ гаранција за стварање квалитетног градског 
окружења 

08 31.03. 2015. Идентитет града ‐ особености једног доба (идеологија, симболи, трансформације) 

09 07.04. 2015. Рационални и / или колаборативни процес планирања и пројектовања 

10 14.04. 2015. Урбане утопије 

11 21.04. 2015. Градови у глобалном добу: историја феномена и креативна решења за превазилажење 
проблема 

12 28.04. 2015.    Актери у одлучувању и позиције моћи: дилеме и могући приступи 

13 05.05. 2015. Град и култура: планови и пројекти као потпора различитим животним стиловима 

14 12.05.2015. Нови правци развоја урбанизма, савремене теме у управљању, планирању и пројектовању 
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