
МОДУЛ М16 – Архитектура, урбанизам и друштво,      3 ЕСПБ 

курсеви:
СОЦИОЛОГИЈА 1 1    ЕСПБ 
ЕКОНОМИКА ПРОЈЕКТОВАЊА И ГРАЂЕЊА 1    ЕСПБ 
РЕГУЛАТИВА 1    ЕСПБ 

Циљ наставе на модулу 
Циљ наставе је да едукује студенте из области примене практичних знања о процесима управљања пројектима у 
архитектури и урбанизму, месту и улози појединiх фаза и у контексту важеће регулативе и да применом 
математичких модела омогући процеса реaлизацију процеса одлучивања и дефинисања обима појединачних 
пројекта. 

Потребна предзнања: 
Без формалних обавеза. Теоретска и практична знања са прве и друге године основних студија. 

Курс 16.2. Економика пројектовања и грађења 1, 1 ЕСПБ 
6. семестар дипломских академских студија, 2008/09 

Садржај наставе1

Предмет се бави економијом у смислу успешно спроведених поступака током реализације инвестиционих 
пројеката, као и одговарајућим финансијским процедурама током пројектовања и грађевинског  пословања. 
Дефинисани су показатељи грађевинске производње, производна вредност грађевинског објекта, као и рачунање 
производне цене кроз структуру инвестиционог програма, рачунање трошкова изградње објекта, грађевинске 
норме, анализе цена – калкулације у грађевинарству, као и тржишна вредност грађевинског објекта, уговарање 
извођења грађевинских радова, наплата изведених радова и контрола финансијских токова и пословања у 
грађевинарству. Студенти треба да науче основне принципе и методе управљања инвестицијама, да посебно 
савладају проблематику реализације инвестиционих пројеката и одговарајућих финансијских процеса, да се 
упознају са финансијским показатељима инвестирања и уговорном документацијом за привођење локације 
намени. Треба да се упознају са садржајем студије оправданости и студије изводљивости, новчаним токовима и 
регулативом која се односи на финансије, као и да се упознају са процедуром реализације инвестиционих 
пројеката финансираних од стране међународних финансијских институција. 

УПУТСТВО 

Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном недељно један час. 
Настава траје 15 радних недеља у школи и 1 радни дан код куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 1,5 радних сати недељно (1 сат рада у школи и 0,5 сати рада код куће). 
1 радни дан предвиђен је за рад код куће и испит (10 сати). 

Студијска правила 
Предмет води један наставник. 
План рада на предмету одређује наставник. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 

У току наставе полажу се два колоквијума који могу да замене испит. Сваки колоквијум носи по 50 поена који се 
на крају сабирају у оцену. У случају негативног резултата на колоквијумима, студент полаже испит. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________ 
1 

*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијски програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 

 



План рада 

Назив предмета: 

МОДУЛ М16, курс 16.2. Економика пројектовања и грађења 1 
– Oпшта наставна област- друштвено-хуманистичке науке 

Година студија: 
6. семестар основних академских студија, 2008/09 

Број кредита: 

1 ЕСПБ 

Термини одржавања наставе: 
Петак 18.15 – 19.00 ч 

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

Термини одржавања колоквијума:  

Назив предмета: 
Економика пројектовања и грађења 1 

 

Наставник: 
Ванредни професор др Горан Ћировић, дипл. грађ. инж. 

 

Сарадник у настави:        ас. мр Милица Пејановић    ас. мр Милош Гашић  

Број кабинета: 304, 305  

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата): петак 19-21 час  

Телефон: 063 235-747 Е-маил: cirovic@sezampro.yu

 
 
 
Циљеви и приступ настави: 
Циљеви наставе су да инжењери архитектуре овладају проблематиком економског и финансијског аспекта 
пројектовања и грађења у складу са важећим законским прописима и процедурама за ефикасно управљање 
инвестиционим пројектима. Ово је релативно нова област, која је у свету доживела верификацију, нарочито за 
велике пројекте. Предмет омогућава да се управљање пројектима проучи са више аспеката: техничко-
технолошког, правног, економског. 

Садржај наставе: 
Показатељи грађевинске производње, производна вредност грађевинског објекта, рачунање производне цене 
кроз структуру инвестиционог програма, рачунање трошкова изградње објекта, грађевинске норме, анализе цена 
– калкулације у грађевинарству, тржишна вредност грађевинског објекта, уговарање извођења грађевинских 
радова, наплата изведених радова и контрола финансијских токова и пословања у грађевинарству. Принципи и 
методе управљања инвестицијама, финансијски показатељи инвестирања, уговорна документација за привођење 
локације намени. Садржај студије оправданости и студије изводљивости, новчани токови, регулатива која се 
односи на финансије, процедуре реализације инвестиционих пројеката финансираних од стране међународних 
финансијских институција. 

Метод извођења наставе: 

Примењује се интерактивни облик наставе који подразумева предавања, разговор са студентима и могућност 
проширења тема у зависности од исказаних интересовања студената. 



нед. Наслови тематских јединица 

20.02 Уводно предавање (студенти се обавештавају о садржају предмета и начину испитивања). Основна 
терминологија 

 

27.02 Финансије и економија. Вредност објекта. Аспект инвеститора. Троугао пројектних циљева  

06.03 Формирање цене инвестиције. Урбанистичко-пројектантски параметри  

13.03 Инвестициони програм. Структура инвестиционог програма.  

20.03 Пословање у пројектовању и грађењу. Уговорна документација. Лицитациони елаборат  

27.03 Светска пракса код уговарања. Fidic. Одштетни захтеви  

03.04 1. КОЛОКВИЈУМ  

10.04 Финансијски процеси и управљање инвестиционим пројектом  

17.04 ПРАЗНИК – ВЕЛИКИ ПЕТАК  

24.04 Финансијски план реализације изградње. Динамички план. Крива улагања  

01.05 ПРАЗНИК – ПРВИ МАЈ  

08.05 Инвестиције. Бизнис план  

15.05 Студија оправданости. Студија изводљивости. Методе вредновања пројеката (Cost-Benefit)  
Методологије процене (UNIDO, ...) 

 

22.05 Финансирање пројеката од стране међународних финансијских институција (EBRD, IBRD, EIB, ...)  

29.05 Регулатива која се односи на финансије у грађевинарству  

 2 КОЛОКВИЈУМ –биће заказан у накнадном термину почетком јуна  

Обавезна литература: 
Горан Ћировић, Огњан Луковић: ГРАЂЕВИНСКА ЕКОНОМИЈА, V издање, Висока грађевинско-геодетска 
школа у Београду, 2008. 
Горан Ћировић: УПРАВЉАЊЕ ИНВЕСТИЦИЈАМА, III издање, Висока грађевинско-геодетска школа у 
Београду, 2008. 

Препоручена литература: 
Закон о облигационим односима. Посебне узансе о грађењу. Закон о јавним набавкама. Закон о порезу на додату 
вредност. Закон о концесијама 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Писмени испит – тест (или 2 колоквијума у току семестра). 

Критеријуми оцењивања: 
Два колоквијума у току семестра могу да замене испит и бодују се са 2 х 50 поена. 

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  усмени испит или писмени елаборат 100 
колоквијуми 2 х 50   

 
Услови предаје после заказаног рока: 
Према статуту АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
Према статуту АФ 

 
У Београду, фебруар, 2009.      Предметни наставник 
         др Горан Ћировић 


