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МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1,  3 ЕСПБ 
1. семестар дипломских академских студија, 2009/10 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни предмет 1 је део је секундарног теоријског модула наставе на мастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.  
Студент може да бира као изборни предмет и понуђене семинаре ако они нису предвиђени пројектним задаком (уз 
додатну испитну обавезу од 1 ЕСПБ). 
 
Термински план наставе 
Изборни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 14 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За изборни предмет предвиђена јсу 4 радна сата недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
15. недеља предвиђена је за рад у оквиру модула М7- Пројектантска радионица 3. 
Модул М7-пројектантска радионица је посебан премет који није повезан са изборним предметом.  
3 радна дана предвиђене су за рад код куће и испит (24 сата).  
Испит је у 21. радној недељи. 
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник са једним сарадником и старијим студентима волонтерима. 
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 14 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује појединачно сваки наставник. 
 
   
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки 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. 
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План рада 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ М8 – Изборни предмет 1 –  Менаџмент урбане инфраструктуре 
 
Година студија:  
 
1. семестар дипломских академских студија - мастер, 2009/10 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
Биће накнадно одређен 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
Биће накнадно одређен 
 
Термини одржавања колоквијума: 
Биће накнадно одређени 
 
 
 
Назив предмета: 
Менаџмент урбане инфраструктуре 

Наставник: 
Проф. мр Рајко Корица 

Сарадник у настави: 

Асист. мр Урош Радосављевић, асис. Данило Фурунџић                         

Број кабинета: 241 

Време за консултације са студенатима: 

Биће накнадно објављен  

Телефон:            Е-маил: 
+381 11 3218 741                           yrke2003@yahoo.com 

                                                                                                                                                                  danilo.furundzic@gmail.com                                                                                                                             

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 
 Афинитет ка интердисциплинарном приступу у управљању и менаџменту урбане инфраструктуре. 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Већина градова широм света бори се са нагомиланим проблемима везаним за животно окружење и урбану инфраструктуру. Све 
већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конкуренција и неједнака дистрибуција простора, неефикасно време проведено у 
транспорту на пре-загушеним путевима, негативни утицаји буке и отпада и слаби инфраструктурни сервиси негативно утичу на 
здравље урбане популације и на атрактивност градова.  
 
Оваква ситуација ургентно тражи ново и квалитетно управљање урбаним животним окружењем и менаџментом урбане 
инфраструктуре, и урбане менаџере и експерте способне за: 
 креирање политика и акција које су комплексне, 
 које чувају здравље и добробит урбаних становника, и 
 које воде ка атрактивним и одрживим градовима. 

mailto:yrke2003@yahoo.com�
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Садржај наставе: 
Сагледавање стања инфраструктуре, карактеристика, параметара који је одређују (природни и створени). Нови друштвени 
токови и обнова и реконструкција инфраструктуре (транзиција, глобализација, власнички односи, Европска унија, утицаји на 
животну средину). Утицај претходног начина планирања, грађења, финансирања. Интегралне урбане политике и секторске 
политике везане за боље  урбано животно окружење и менаџмент урбане инфраструктуре. Укључивање партнера из приватног 
сектора у процес планирања, управљања и менаџмента урбане инфраструктуре кроз организационе аранжмане, начине 
финансирања и механизме за имплементацију заједно са јавним сектором. Праћење процеса и квалитета планирања и 
менаџмента урбане инфраструктуре – циљеви и индикатори окренути ка перформансама и реализацији.  
 

Метод извођења наставе: 
 Предавања и интерактивни рад са студентима са гостујућим експертима из области Урбаног животног окружења и 

менаџмента урбане инфраструктуре 
 Студије случаја 
 Семинарски радови 
 Посета градским јавним предузећима 
 

нед. Наслови тематских јединица                                           

01 Савремена дисциплинарна питања и 

парадигме везане за проблематику Урбаног 

животног окружења и менаџмента урбане 

инфраструктуре 

изазови и проблеми урбаног животног окружења и одрживог развоја у 

контексту урбане инфраструктуре - актери и промењена улога јавног и 

приватног сектора; утицаји претходног начина планирања, грађења, и 

финансирања 
02 политике одрживог развоја (документи УН-ХАБИТАТ, ЕУ, СВЕТСКЕ 

БАНКЕ, Републике Србије...) 

03 легислатива и инструменти урбанистичког планирања, менаџмента и 

пројектовања урбане инфраструктуре (страно и домаће законодавство) 

04 савремени приступи управљања територијом - ''добар урбани 
менаџмент'' 
 

05 Колоквијум групна анализа проблема и изазова, политика и легислативе везаних за 
урбано животно окружење и урбану инфраструктуру 

06 Менаџмент стратегије и алати усмерени на 

перформансе и резултате везани за: 

проблеме урбаног животног окружења 

07 и обезбеђење инфраструктурних сервиса 

08 индикатори окренути ка перформансама и резултатима 

09 Интегрални приступ планирања, 

управљања и менаџмента урбане 

инфраструктуре и инфраструктурних 

сервиса 

примена информационих и комуникационих технологија 

10 укључивање партнера из приватног и цивилног сектора, организациони 

аранжмани, начини финансирања и механизми за имплементацију 

заједно са јавним сектором 

11 Колоквијум индивидуална анализа менаџмент стратегије одабраног српског случаја 

везаних за урбано животно окружење и урбану инфраструктуру 

12 Практична знања о принципима и мерама 

управљања и менаџмента  

одлагање и рециклажа отпада 

13 одрживи урбани транспорт 

14 коришћење алтернативних возила и горива 

 

Обавезна литература: 
 ЖЕГАРАЦ, З. (2001), Урбана инфраструктура, Београд. 
 КОРИЦА, Р. (2008) Инфраструктура, саобраћај, урбанизам, архитектура, Београд, Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду 
 

Препоручена литература: 
Краћи списак додатне литературе корисне за рад на предмету. 

 



 4 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Семинарски рад до 10 страна А4 формата – разумевање, анализа и евалуација примера менаџмента урбане 
инфраструктуре у нашој средини. 
Усмени испит – одбрана семинарског рада и дискусија о савременим дисциплинарним питањима везаним за 
проблематику, процес управљања, планирања и менаџмента урбане инфраструктуре. 
 
Критеријуми оцењивања: 
Општи критеријуми односе се на процену достигнутог нивоа основних знања, вештина и техника разумевања, 
анализирања и вредновања везаних за управљање, планирање и менаџмент урбане инфраструктуре; групне и 
индивидуалне презентације и активно учествовање у дискусијама. 
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 100поена. 
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 семинарски рад 40 
колоквијуми 20 усмени испит 30 
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 
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