
Студијски програм: Мастер академске студије - Интегрални урбанизам 
Назив предмета: МАСУ_М1.7 Изборни предмет 1 
МАСУ_М1.7.3 Менаџмент урбане инфраструктуре 

Наставник: Рајко Љ. Корица 

Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 4 
Услов: нема услов 
Циљ предмета 
Настава је усмерена ка употпуњавању знања из планирања инфраструктуре у односу на промењене услове у животном 
окружењу: већа стопа урбанизације, пренасељеност, јака конуренција и неједнака дистрибуција простора, неефикасно 
време проведено у транспорту на пре-загушеним путевима, негативни утицаји буке и отпада и слаби инфраструктурни 
сервиси. 
Исход предмета 
Студенти ће по завршетку курса бити упознати са савременим приступима решевања проблема развоја инфраструктуре. 
Поред тога, студенти стичу знања о новим и квалитетним начинима управљања животним окружењем и  креирања 
политика и акција у комплексним ситуацијама. 
Садржај предмета 
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. 

Литература 
• ЖЕГАРАЦ, З. (2001), Урбана инфраструктура, Београд. 
• КОРИЦА, Р. (2008) Инфраструктура, саобраћај, урбанизам, архитектура, Београд, Архитектонски факултет

Универзитета у Београду
• Grupa autora, (1975) Saobraćaj u gradovima. Beograd: Građevinska knjiga
• Maletin Mihailo (1996) Gradske saobraćajnice. Beograd: Građevinska knjiga
Број часова активне наставе Теоријска настава:   2 Практична настава:   2 
Методе извођења наставе 
Настава се изводи кроз предавња и интерактивни рад са студентима, уз гостовање експерата и посете институцијама, 
студије случаја, семинарски рад. 
Оцена знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит поена 
активност у току предавања 10 семинарски рад 40 
практична настава усмени испит 30 

колоквијум-и 20 ... 
семинар-и 




