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садржај предмета 
циљ:  Овај предмет помоћи ће студентима да развију боље разумевање потребе и улоге урбаног 

менаџмента и маркетинга у урбаном развоју и функционисању градова у специфичним друштвеним 
контекстима; еволуцију теоријских и практичних концепата урбаног менаџмента; врсте регулаторних, 
економских и информационих инструмената урбаног менаџмента; урбане ситуације и примере у 
којима су механизми и инструменти урбаног менаџмента имплементирани; ефекте управљања 
урбаним развојем у простору и на различите актере; ефективност и ефикасност решења кроз 
оперативне циљеве и мерљиве критеријуме; фокус на квалитетним и праведним решењима и 
исходима за добробит заједнице који подразумевају учешће актера и заинтересованих страна у 
креирању, репрограмирању и преобликовању простора у плуралистичком друштву. 

теоријска и 
практична 
настава: 

 Настава је организована кроз интерактивна предавања која разматрају најновије теорије урбаног 
менаџмента и урбане политике, планове, стратешке пројекте и структуре управљања. Стиче се знање 
за анализу и вредновање интегралних стратегија урбаног развоја и стратешких пројеката за успешни 
урбани менаџмент градова 21. века кроз разматрање следећих посебних тема: 1. Разумевање кључних 
савремених дисциплинарних питања везаних за проблематику интегралном приступу локалном 
развоју, планирању, дизајну и менаџменту у циљу одрживости решења са аспекта веза локалног 
развоја са економским, социјалним и аспектима заштите животне средине и темама специфичног 
културног идентитета и контекста; 2. Савладавање основних метода у интегралном приступу у процесу 
анализе простора, препознавања и укључивања актера и конципирања решења на локалном нивоу; 3. 
Практична знања о принципима, методама, техникама и инструментима урбаног менаџмента за 
комплексне ситуације; 4. Приступи препознавања и укључивања актера и институција у процесу 
урбаног менаџмента; 5. Креирање организационих аранжмана јавних и приватних актера за 
реализацију; 6. Регулаторни, економски и информациони инструменти урбаног менаџмента за 
обликовање тржишта 7. Начини финансирања и приступи различитим фондовима и инструменти за 
имплементацију;  8. Начини креирања, праћења, вредновања и модификовања интегралних решења; 
9. Формирање квалитативних циљева и мерљивих индикатора усмерених ка реализацији стратегија и 
пројеката; 10. Формирање институционалног, финансијског и оперативног менаџмент плана за фазну 
реализацију интегралних решења у складу са приоритетима, могућностима, знањем, ресурсима и 
временом. 

метод извођења 
наставе: 

 Интерактивна предавања, истраживачки рад, студије случаја, семинарски рад. 

основна 
литература: 

 Основна литература: 
1. Bovaird, T. and Löffler, E. (2003) Public Management and Governance, London: Routledge. 
2. Fainstein, S. (2010) The Just City, New York: Cornell University Press Levi-Faur, D. (2012) The Oxford Handbook of Governance, 

Oxford: Oxford University Press. 
3. Harvey, D. (1989) 'From Managerialism to Entrepreneurialism: The Transformation in Urban Governance in Late Capitalism', 

Geografiska Annaler. Series B, Human Geography, The Roots of Geographical Change: 1973 to the Present, vol. 71, no. 1, 
pp. 3-17. 

4. Jessop, B. (1998) 'The enterprise of narrative and the narrative of enterprise: place marketing and the entrepreneurial city', 
in Hall, T. and Hubbard, P. (ed.) The Entrepreneurial City, Chichester: Wiley. 

5. Klijn, E.H. (2012) 'New Public Management and Governance: A Comparison', in Levi-Faur, D. (ed.) The Oxford Handbook of 
Governance, Oxford: Oxford University Press, pp. 201-214. 

6. Mattingly, M. (1994) 'Meaning of urban management', Cities, vol. 11, no. 3, pp. 201–205 
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7. Radosavljević, U. (2014) Formiranje modela urbanog menadžmenta u realizaciji strateških projekata, doktorska disertacija, 
Beograd: Arhitektonski fakultet. 

8. Stoker, G. (1998) 'Governance as Theory: Five Propositions', International Social Science Journal, vol. 50, no. 155, pp. 17–28. 
9. Vedung, E. (1998) 'Policy Instruments: Typologies and Theories', in Bemelmans-Videc, M.-L., Rist, R.C. and Vedung, E. (ed.) 

Carrots, Sticks, and Sermons: Policy Instruments and Their Evaluation, Piscataway, NJ & London: Transaction Publishers, pp. 
21-58. 

Додатна литература: 
1. Berg, L.v.d., Braun, E. and Meer, J.v.d. (1997) Metropolitan Organising Capacity: Experiences with Organising Major Projects 

in European Cities, Aldershot: Ashgate. 
2. Davidson, F. (1996) 'Planning for Performance: Requirements for Sustainable Development', Habitat International, vol. 20, 

no. 3, pp. 445-462. 
3. Fainstein, S. (2000) 'New Directions in Planning Theory', Urban Affairs Review, vol. 35, no. 4, pp. 451-478. 
4. Lalović, K., Radosavljević, U. & Đukanović, Z. (2015) Reframing Public Interest in the Implementation of Large Urban Projects 

in Serbia: the Case of Belgrade Waterfront Project, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, vol. 13 (1). 
5. Radosavljević et al. (2012) Integralni pristup u održivom razvoju seoskog turizma Istočne Srbije. Beograd: Arhitektonski 

fakultet. 
6. Radosavljević, U. (2008) Conditions influencing waterfront development and urban actors capacity as a strategic response, 

SPATIUM International Review, vol. 17-18, pp.78-83. 
7. Radosavljević, U. and Lalović, K. (2013) 'Strateško umrežavanje aktera za održivi razvoj turizma Srbije: put do kvalitetnih 

održivih rešenja', in Lalović, K. and Radosavljević, U. (ed.) Savremeni pristupi urbanom dizajnu za održivi turizam Srbije, 
Beograd: Arhitektonski fakultet Univerziteta u Beogradu, pp. 51-81. 

8. Radosavljević, U., Đorđević, A. & Živković, J. (2015) Business Improvement Districts as a Management Instrument for City 
Center’s Regeneration in Serbia, Facta Universitatis, Facta Universitatis, Series: Architecture and Civil Engineering, vol. 13 (1). 

9. Radosavljević, U., Lalović, K. and Milovanović Rodić, D. (2013) 'Povezivanje ključnih agencija za održive urbane projekte u 
Golupcu i Negotinu', in Pucar, M., Dimitrijevic ́, B. and Maric ́, I. (ed.) Klimatske promene i izgrađeni prostor: politika i praksa u 
Škotskoj i Srbiji, Beograd: IAUS, pp. 472-490. 

10. Tiesdell, S. and Allmendinger, P. (2005) 'Planning Tools and Markets: Towards an Extended Conceptualisation', in Adams, D., 
Watkins, C. and White, M. (ed.) Planning, Public Policy and Property Markets, Oxford: Blackwell, pp. 56-76. 

исходи 
предмета: 

 Специфична знања која ће студент стећи радом на предмету су: 

• разумевање кључних савремених дициплинарних питања везаних за проблематику 
интегралном приступу локалном развоју, планирању и урбаном менаџменту; 

• познавање и примена основних метода у интегралном приступу у процесу анализе простора, 
препознавања и укључивања актера и конципирања решења урбаног менаџмента; 

• теоријска и практична знања о принципима, методама, техникама и инструментима 
стварања интегралних решења урбаног менаџмента за комплексне ситуације. 

• знања о облицима и начинима сарадње са експертима, институцијама и организацијама, 
као и приватним и невладиним сектором из области урбанизма и сродним областима. 

  

 



оцењивање 
предиспитне обавезе    завршни испит   

активност у току предавања  10  Елаборат   50 
практична настава 20   20     

колоквијум-и 2 х 10 =   20     
       

Критеријуми 
оцењивања: 

 Редовно и активно похађање наставе; самосталност и креативност у раду; квалитет истраживања и 
формулације концепта на свим нивоима практичног рада; квалитет разраде решења, вербалне, 
графичке и писане презентације елабората.  

Студент који не присуствује на више од 30% наставе на предмету, у текућој школској години, губи 
право на полагање испита.* 
* Одлука Наставно-научног већа Универзитета у Београду Архитектонски факултет, број: 02-1000/1 од 11.07.2014. г. 

на основу члана 21. а у вези са чланом 76. став 1. тачка 1. Статута Архитектонског факултета у Београду 

терминиски план 
недеља  датум  опис тематских једница 

1  30.09. 
2015. 

 Увод у предмет, објашњење тематског оквира студијске целине, теме и задатка 

2  07.10. 
2015. 

 Појам и карактеристике урбаног менаџмента у савременом граду 

3  14.10. 
2015. 

 Разумевање кључних савремених дисциплинарних  питања везаних за урбани 
менаџмент. Парадигме урбаног менаџмента, управљања и планирања 

4  21.10. 
2015. 

 Регулаторни, подстицајни и информациони инструменти урбаног менаџмента 

5  28.10. 
2015. 

 Колаборативни процеси и праведни исходи планирања. Интереси, моћ и процес 
доношења одлука – формулација вредности и циљева и политичка подршка, 
партиципација и мобилизација јавности, инструменти за укључивање, мобилисање и 
добијање подршке грађана 

6  04.11. 
2015. 

 Формирање квалитативних циљева и мерљивих индикатора усмерених ка 
реализацији стратегија и пројеката 

7  11.11. 
2015. 

 Нерадни дан - Дан примирја у Првом светском рату 

8  18.11. 
2015. 

 Препознавање актера урбаног менаџмента и начини њиховог укључивања у 
креирању простора. Институционални и организациони инструменти и агенције, 
повезивање актера и креирање јавно-приватних партнерстава и организационих 
аранжмана 

9  25.11. 
2015. 

 Колоквијум 1 - анализа урбаног менаџмента интегралних стратегија / стратешких 
урбаних пројекта 

10  02.12. 
2015. 

 Начини финансирања и приступа различитим фондовима и инструменти за 
имплементацију  

11  09.12. 
2015. 

 Начини креирања, праћења, вредновања и модификовања интегралних решења, 
стратегија и пројеката. Мерење и вредновање квалитета решења урбаног 
менаџмента, ефикасност и ефективност. 

12  16.12. 
2015. 

 Приказ случајева урбаног менаџмента урбаних интегралних стратегија / стратешких 
урбаних пројеката из европског контекста 

13  23.12. 
2015. 

 Приказ урбаног менаџмента урбаних интегралних стратегија / стратешких урбаних 
пројеката из српског контекста 

14  30.12. 
2015. 

 Колоквијум 2 - презентација тематског студентског истраживања урбаног 
менаџмента интегралних стратегија / стратешких урбаних пројекта 

15  13.01. 
2016. 

 Завршна дискусија и припрема за формирање елабората за испит 

  

 


