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Назив предмета: АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА 

Садржај наставе  
Полазећи од дилеме LeCorbusiera, изборни предмет разматра идеалне и утопијске 
аспекте планирања и архитектуре градова, као потенцијале за развој Београда.  
Сви смо сведоци да су поједини елементи дистопијског концепта попут "1984 - те" Џ. 
Орвела већ реализовани у савременом граду, па курс стога разматра могућности за 
реализацију идеалних концепата, односно позитивних, утопијских планских и 
архитектонских замисли. 
 
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 рада у школи и 2 сата 
рада код куће). 
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата). 
 
План рада 
Назив предмета: 
МОДУЛ 17‐ ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 1 
Курс‐ АРХИТЕКТУРА ИЛИ РЕВОЛУЦИЈА 
Година студија: 
5. семестар основних академских студија, 2015/16 
Број кредита: 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
понедељак 12.00‐15.00 
Термин одржавања испита (предаја семинарског рада): 
Према распореду 
Термини одржавања колоквијума: 
Према распореду 
Назив пројектног задатка: 
Стручно деловање на конципирању алтернативних путева развоја Београда у 



будућности. 
Наставник: 
Доц. др Владимир Михајлов 
Сарадник у настави: 
 
Број кабинета: 305 
Време за консултације са студентима: среда у 12.00 
Телефон: 3218 768 Е‐маил: mihajlovvladimir@yahoo.com 
Посебни критеријуми за пријем студената: 
Нема посебних критеријума нити услова 
Циљ предмета  
Позивајући се на тзв. "филозофију наде" Ернста Блоха, упознају се и разматрају 
утопијски концепти различитих аутора - организациони, саобраћајни, хигијенски и 
естетски, (нпр. Град Сунца, Икарија, Баштенски град, Хигија, Broadacre city, Ville Radieuse 
...), у циљу проналажења потенцијалних решења за одређене проблеме у различитим 
деловима Београда. 
Потребна предзнања  
Поред основних предзнања из урбанистицког пројектовања и урбаних функција, овде 
се подразумева и неопходно упознавање са друштвено - хуманистичком димензијом 
града, јер свака утопија, односно замисао о бољем граду, захтева и промене друштва. 
Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз предавања, дискусије, гостовање експерата и истраживачки рад 
студената. 
Паралелно са предавањима студенти преиспитују актуелну урбанистичку праксу у 
Београду. Кроз димензионисане вежбе, студенти постепено граде завршни елаборат. 
 
План реализације наставе: 
 

Недељ
а 

Наслови тематских јединица 

01   Увод: Утопијски концепти и значајне теме у историји и теорији 
урбанизма 

02   Развој градова од 19 века до данас; проблеми и облици 
урбанистичких интервенција 

03   Утицај друствене теорије на генезу и развој утопија - изабрани 
случајеви 

04   Утопије, јавно добро и урбано планирање: има ли оправдања за 
јавну (државну) интервенцију? 

05   Идеологија и процена планских алтернатива у савременој 
друштвеној реалности 

06   Град споменика (City Beautiful), ефикасни град, функционални град, 
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град малих заједница 
07   Утопије и стандарди у урбанизму и архитектури - гаранција за 

стварање квалитетног градског окружења 
08   Идентитет града - особености jедног доба (идеологија, симболи, 

трансформације) 
09   Односи корисника и уређење друштва у граду: рационални и / или 

колаборативни процес одредјивања развоја града 
10   Градови у глобалном добу: утопије, историја феномена и креативна 

решења за превазилажење проблема 
11   Дистопијски концепти: Актери у одлуцување и позиције моци - 

дилеме и могуци приступи 
12   Град и култура: планови и пројекти као подршка различитим 

животним стиловима 
13   Ста се жели постици?: Развој града, утопије,  стратегије и пројекти 
14   Утопије и нови правци развоја урбанизма: савремене теме у 

управљању, планирању и пројектовању градова 


