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садржај предмета 

 
циљ:  Упознавање (не) видљивих узрочно- последичних веза у градској структури - актуелне теме у области 

развоја урбанизма. 

Идентификација значајних теоретичара и практичара који су допринели објашњењу особина 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. 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Посматрајући град као експеримент in vivo, долазимо до закључка да много варијабли утиче на његов 

крајњи резултат, и да он цесто има крајње неизвестан исход. Медјутим, без обзира на то сто је 

вештачке (ин витро) 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 актера (планери, архитекти, инжињери, 

држава, политичари, инвеститори, адвокати, предузимачи, трећи сектор, итд.). 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 

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. 

основна 

литература: 

 1. Лазаревић Бајец, Н. (1987). Град између емпирије и утопије, IICSSOS 

2. Шое, Ф. (1978). Урбанизам, утопија и стварност. Београд. (избор поглавља) 

3. Сервије, Ж (2005). Историја утопије . Београд : Клио ( избор поглавља) 

4. Elin, Nan. (2002). Постмодерни урбанизам. Београд: Клио (избор поглавља) 

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

исходи 

предмета: 

 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. 
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оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

Присуство  10  Шема- пројекат истраживања  60 

Презентација  30     

       

       

Критеријуми 

оцењивања: 

 • Добро изабрано истраживачко питање ( 20% ) 

• Конзистентан приказ концептуалног оквира истраживања ( 20% ) 

• Вештина повезивања савремене урбанистичке праксе , историје и теорија урбанизма ( 20 ) 

• Релевантност коришћених извора ( 20% ) 

• Коришћење примарних и секундарних извора ( 10% ) 

• Коректно писање , сумирање , парафразирање , цитирање ( 10% ) 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1     

Јавно добро и град: има ли оправдања за јавну (државну) интервенцију? 

2     

Развој градова од 19 века до данас; облици урбанистичких интервенција 

3     

Евалуација планских алтернатива‐рационалан метода урбанистичког планирања у 

савременој друштвеној реалности 

4     

Град споменика (City Beautiful), ефикасни град, функционални град, град малих 

заједница 

5     

Увод у теорију планирања и пројектовања 

6     

Стандарди у урбанизму и архитектури ‐ гаранција за стварање квалитетног градског 

окружења 

7     

Идентитет града ‐ особености једног доба (идеологија, симболи, трансформације) 

8     

Рационални и / или колаборативни процес планирања и пројектовања 

9     

Урбане утопије 

10     

Градови у глобалном добу: историја феномена и креативна решења за 

превазилажење проблема 

11     

Актери у одлучувању и позиције моћи: дилеме и могући приступи 

12     

Град и култура: планови и пројекти као потпора различитим животним стиловима 

13     

Презентација изабраних испитних радова са коментарима 

14     

Презентација изабраних испитних радова са коментарима 

15     

Нови правци развоја урбанизма, савремене теме у управљању, планирању и 

пројектовању 

 

 


