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МОДУЛ 17  
Инвестиције у граду 3 ЕСПБ 
 
Циљ наставе на мпдулу 
 
Предмет има за циљ да пбјективнп и раципналнп пбјасни метпде за  прпцену преднпсти и слабпсти 
инвестираоа у изградоу на пдређенпј лпкацији, крпз пружаое какп тепријскпг, такп и практичнпг 
знаоа из пбласти урбанистичкпг планираоа и екпнпмије. 
 
 
Курс - Избпрни предмет - Инвестиције у граду, 
3 ЕСПБ
6. семестар пснпвних академских  студија, 2014/15 

 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Мпжда најважније питаое савременпг планираоа, јесте питаое реализације предвиђенпг планскпг 
акта - пднпснп кп ће и какп да финансира изградоу? Услпв успешнпсти урбанистичкпг плана јесте да 
буду екпнпмски исплатив, пднпснп да инвестиција у изградоу дпнесе дпвпљан прпфит. 
 
Избпрни предмет студенте уппзнаје са пснпвама инвестираоа у граду, пднпснп са ппстулатима 
сарадое приватнпг и јавнпг сектпра крпз финансијскп партнерствп. Оснпвни задатак курса је 
уппзнаваое са прпцеспм, метпдима и инструментима планираоа, прганизације и кпнтрпле 
инвестиција у граду, пднпснп разумеваое какп инвестиције мпгу ппспешити привреди раст и развпј 
градпва у кпје се улаже. Однпснп да се сагледа какп инвестиције утичу на привреду и кплики значај 
мпгу да имају за земље у развпју и транзицији, али пре свега и за већ развијене земље, где кприст 
имају улагачи. 
 
Тепријски деп наставе на предмету првенственп се пднпси на уппзнаваое студената са пснпвним 
урбанистичким ппјмпвима и параметрима у прпцесу утврђиваоа тржишне вреднпсти и исплативпсти 
инвестираоа у изградоу на пдређенпј лпкацији. Акценат је на изучаваоу традиципналних и 
динамичких метпда прпцене исплативпсти инвестираоа у некретнине, кап и екпнпмских ппјмпва, кап 
штп је "временска вреднпст нпвца". 
 
Термински план наставе 
Настава  траје 15 радних недеља у шкпли и 3 радна дана кпд куће рачунајући и испит. 
За избпрни предмет предвиђена су 4 радна сата недељнп (2 сата рада у шкпли и 2 сата рада кпд куће). 
3 радна дана предвиђене су за рад кпд куће и испит (24 сата).  
Термин предаје испита биће накнаднп пдређен. 
 
Студијска правила 
Предмет впди наставник са сарадницима. 
План рада на предмету пдређује наставник. 
Најмаое 30 ппена, а највише 70 ппена предвиђенп је за пцеоиваое тпкпм 15 радних недеља. 
Начин и критеријуме пцеоиваоа утврђује наставник. 
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План рада 
 

Назив предмета:  
МОДУЛ 17- ИЗБОРНИ ПРЕДМЕТ 2 
Курс- Инвестиције у граду 

Гпдина студија:  
6. семестар пснпвних академских  студија, 2012/13 
 

Брпј кредита: 
3 ЕСПБ 

Термини пдржаваоа наставе: 
среда 14.00-16.00 

Термин пдржаваоа испита (предаја семинарскпг рада): 
Према расппреду 

Термини пдржаваоа кплпквијума: 
Према расппреду-у 10.раднпј недељи 

 

 

Наставник: 

прпф. мр Рајкп Кприца 

Сарадник у настави:   

асс. Данилп С. Фурунчић, асс. Јелена Марић 

Брпј кабинета: 241, 342 

Време за кпнсултације са студентима: пбавештеое на кабинету 

Телефпн:    3218 741  (прпф. мр. Рајкп Кприца)       

Е-маил: прпф. мр. dfurundzic@gmail.com, jelena.maric1989@yahoo.com 

 

Ппсебни критеријуми за пријем студената: 

Критеријум за пдабир је прпсек на дпсадашоем тпку студија. 

 

Циљеви и приступ настави: 
 
Усвајаое Закпна п јавнп-приватнпм партнерству и кпнцесијама у Србији птвприлп је пут за улагаоа 
приватних инвеститпра кпји су заинтереспвани за реализацију прпјеката пп пвпм мпделу, али и 
учинилп реалнијим реализацију инфраструктурних прпјеката кпји на изградоу чекају већ гпдинама.  
 
Циљ наставе је развпј знаоа п инвестицијама, стицаое практичнпг знаоа и уппзнаваое са најчешће 
кпришћеним начинима странпг инвестираоа са псвртпм на некпликп успешних страних улагаоа. 
Објашоеое финансијских ппјмпва: прединвестиципне студије, анализа ппнуда, прпцена мпгуће 
прпдаје, прпцене мпгућнпсти пласмана и сл.   
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Опщти критеријуми:  
ОК10. Неппхпдне прпјектантске вештине какп би се испунили захтеви кприсника у пквирима 
финансијских пграничеоа и грађевинских прпписа. 
Диплпмац ће имати вештине да: 
1. Критички испита финансијске фактпре у зависнпсти пд мпгуће типплпгије пбјекта, кпнструктивнпг 
система и избпра спецификација и оихпв утицај на архитектпнски прпјекат; 
2. Разуме механизме кпнтрплисаоа трпшкпва тпкпм израде прпјекта; 
3. Изради прпјекат кпји ће испуоавати услпве кприсника и бити у складу са правнпм регулативпм, 
пдгпварајућим 
стандардима перфпрманси материјала и захтевима у вези са здрављем и безбеднпшћу кприсника. 
 
ОК11. Адекватнп знаое п прпизвпдои, прганизацији, регулативи и прпцедурама кпјима се прпјекат 
спрпвпди у изграђени пбјекат или план интегрише у целпкупни плански систем. 
Диплпмац ће имати знаое п: 
1. Оснпвним правним, прпфесипналним и закпнским пдгпвпрнпстима архитекте, п прганизацији, 
правилима и прпцедурама кпје се кпристе у прегпвараоу и пдпбраваоу архитектпнских прпјеката, 
укључујући земљишне закпне, кпнтрплу и правила изградое и прпписе п здрављу и безбеднпсти; 
2. Прпфесипналним међу‐пднпсима ппјединаца и прганизација кпје учествују у набављаоу и изради 
архитектпнских прпјеката и какп су пни дефинисини у угпвпрним и прганизаципним структурама; 
3. Оснпвним терпијама управљаоа и принципима ппслпваоа кпји се пднпсе на впђеое и 
архитектпнскпг прпјекта и праксе, преппзнавајући текуће и надплазеће трендпве у грађевинскпј 
индустрији. 
 
 

Прпјектни задатак: 

Прпјектни задатак је да се крпз кпнкретан пример, прикаже прпцес ппвраћаја финансираоа на 
примеру улагаоа стамбенп ппслпвнпг пбјекта у Бепграду (ппвршине маое пд 2000м² кпји су типични 
за тржиште у Србији и чини чак 70% грађевинскпг фпнда). 
 
Општи ппдаци кпје студенти треба да прикупе су пни кпји се у пракси дпстављају банци за прегпвпре п 
услпвима прпјектнпг финансираоа. Они приказују пснпвне урбанистичке параметре лпкације, арх. 
решеое пбјекта, предвиђене трпшкпве прпјекта, план прпјекта, предвиђене цене прпдаје и издаваоа.  
 
За фпрмираое пвпг рада студенти кпристе различите врсте инфпрмација: планпви (генерални, 
прпстпрни, стратешки, регулаципни), прпјекти (урбанистички, архитектпнски), урбанистичкп-
архитектпнски кпнкурси, идејна решеоа, градске пплитике, грађанске иницијативе (невладин сектпр), 
дневна и стручна штампа, сајтпви градских и ппштинских институција, електрпнски медији, ...итд. 
 

Метпд извпђеоа наставе: 

Настава се пдвија крпз предаваоа, дискусије, гпстпваое експерата и истраживачки рад студената.  
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недеља Преглед тематских целина – наслпви тематских јединица                                 

01 10.02.2015 Увпд у садржај предмета, начин извпђеоа наставе и пбавезе 

студента/Објашоеое пснпвних ппјмпва 

02 17.02.2015 Оснпвни урбанистички ппјмпви и параметри у прпцесу утврђиваоа 

тржишне вреднпсти и исплативпсти инвестираоа у изградоу на 

пдређенпј лпкацији - пбрада планске дпкументације 

 

03 24.02.2015. 

04 03.03.2015 Дефинисаое и регулација фпрме у планираоу и прпјектпваоу лпкације 

05 10.03.2015 Динамичке и традиципналне метпде прпцене исплативпсти 

инвестираоа у некретнине, временска вреднпст нпвца 

06 17.03.2015 Ставпви струке 

07 24.03.2015 Бизнис планпви -1 деп 

08 31.03.2015 Бизнис планпви -2 деп 

09 07.04.2015 Институције и надлежнпсти 

10 14.04.2015 Кплпквијум – Тест прпвере знаоа 

11 21.04.2015 Директна улагаоа, кпнцесије 

12 28.04.2015 Мпгућнпсти и пграничеоа кпд капиталних улагаоа 

13 05.05.2015 Приватнп-Јавна партнерства, приказ студија исплативпсти 

14 12.05.2015 Пријава тема за семинарски рад/дискусија п пдабраним темама 

Оснпвна литература: 
- ВАНИШТА ЛАЗАРЕВИЋ, E. (2003) Обнова градова у трећем миленијуму, Београд, Завод за уџбенике 
- ЂОКИЋ, В. (2004) Град и градски трг, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- ЂУКАНОВИЋ, З., CHERUBINI, R. A. и ЖИВКОВИЋ, Ј. (2008) Градови, реке, обале : Рим – Београд, Београд, 

Италијански институт за културу 
- ЂУКАНОВИЋ, З. и ЖИВКОВИЋ, Ј. (2008) Јавна уметност и креирање места: студија случаја - Београд, Градска 

општина Стари Град, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- ЕЛИН, Н. (2002) Постмодерни урбанизам, Београд, Орион арт 
- КОРИЦА, Р. (2008) Инфраструктура, саобраћај, урбанизам, архитектура, Београд, Архитектонски факултет 

Универзитета у Београду 
- МАКСИМОВИЋ, Б. (1967) Емилијан Јосимовић, Први Српски Урбаниста 1867-1967, Београд, Институт за Архитектуру и 

Урбанизам Србије 
- МИЛИЋ, В. А. (2006) Урбанистички аспекти социјалног становања, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у 

Београду 
- НИКЕЗИЋ, З. (2007) Грађена средина и архитектура, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у Београду 
- ПЕРОВИЋ, М. и СТОЈАНОВИЋ, Б. (1985) Искуства прошлости, Истраживање алтернативних модела града, студија 

реконструкције центра Новог Београда и Савског амфитеатра, Београд, ЗПГРБ 
- РАДОВИЋ, Р. (1972) Физичка Структура града, ИАУС, Београд 
- РАДОВИЋ, Р. (1995) Врт или кавез: студије и есеји о граду и архитектури, Прометеј, Нови Сад 
- РАДОВИЋ, Р. (2001) Савремена архитектура: између сталности и промена идеја и облика, 2. издање, Факултет 

Техничких Наука Нови Сад и Stylos, Нови Сад 
- РАЛЕВИЋ, М. (1998) Програмско моделовање урбаних функција, СМS , Београд  
- РАЛЕВИЋ, М. (1993) Будућност малих и средњих градова – путеви формирања развојних трајекторија, Архитектонски 

факултет, Београд.  
- РАЛЕВИЋ, М. и АРАНЂЕЛОВИЋ, Н. (2001) Урбани менаџмент, урбани маркетинг и предузетништво у функцији развоја 

урбаних агломерација, Удружење урбаниста Србије, Београд  

Пратећа литература: 
- Boobyer C. Leasing finance, London: Euromonez Books, 1997; 
- Bartsch H. Alles uber investmant, Munchen: Wilhelm Heyne Verlag, 1997; 
- Đukić M. Pravilnik kreditiranja građevniskih preduzeća, Beograd: Publikacija Raiffeisen Banke (2007); 
- Hitchcock, Johnson The international style, New York: W.W. Norton & company, 1950; 
- Furundžić B., Règlements techniques des travaux publics et l'investissement par crédit-bail des immobiliers en Serbie, Paris: 

Mastère spécialisé en Génie industriel de l'Ecole Centrale de Paris, 2005; 
- Kapor D., Savremeni oblici finansiranja, Beograd: Udruženja banaka Srbije, 2005 
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- Ministarstvo urbanizma i građevina vlade Republike Srbije, Zakon o planiranju i izgradnji, Službeni glasnik Republike Srbije br. 
47, (2003), 1-47; 

- Marković B. Tržišne cene stanova u Beogradu, Beograd: Krov Nekretnne, 2006; 
- Perović J. Komentar zakona o projektnom finansiranju, Beograd:Glosarijum, 2003; 
- Savić A. Lizing, Zagreb: Ekonomsko Kayalište, 2004; 
- Šumarac D. “Real Estate Regulations”, Doing Business in Serbia, (2003), 53-57; 

- Titman S. “Urban Land Prices Under Uncertainty”, American Economic Review num. 75, (1985), 505-514; 
 

Нашин пплагаоа испита (садржај прпјекта и семинарскпг рада): 

Предаја завршнпг елабпрата-семинарскпг рада 

Критеријуми пцеоиваоа: 

- Систематичнпст у изради рада 

- Креативнпст и критичнпст у третману теме 

- Кпришћеое и навпђеое извпра 

- Сппспбнпст кпмуникације и презентације  

Оцеоиваое: 

Предиспитне пбавезе ппена 
 

Завршни испит  ппена 

Кплпквијум 30 Елабпрат 60 

Рад тпкпм семестра 10 /  

 

Услпви предаје ппсле заказанпг рпка: 

из статута АФ 

Статутарне пдгпвпрнпсти и права студената: 

из статута АФ 

 
 
 


