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учесници у 
настави 

 Асс. Јелена Марић  часови активне наставе 
  предавања  2 

сарадници    вежбе  2 
  др. обл.нас.  0 
  сам.истр.рад  0 

координатор сц  В.проф др Ксенија Лаловић  часови пасивне наставе 

услови за упис  Нема услова  у сем./нед  2 
  испитни рок  30 

садржај предмета 
циљ:   

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. 
 
 

теоријска и 
практична 
настава: 

 Сагледавање стања инфраструктуре, карактеристика, параметара који је одређују 
(природни и створени) врши се кроз истраживање и приказивање постојећих теорија и 
концепата. 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: 

 Настава се изводи кроз интерактивна и мултимедијална предавања и вежбе. 
 
 

основна 
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 
 

исходи 
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. 
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оцењивање 
предиспитне обавезе завршни испит 

активност 10 Семинарски рад 40 
колоквијум 20 Усмени испит 30 

Критеријуми 
оцењивања: 

терминиски план 
недеља датум опис тематских једница 

1 28.09. 
2015. 

Изазови и проблеми урбаног животног окружења и одрживог развоја у контексту 
урбане инфраструктуре 

2 05.10. 
2015. 

Актери и промењена улога јавног и приватног сектора; утицаји претходног начина 
планирања, грађења и финансирања 

3 12.10. 
2015. 

Политике одрживог развоја  
(документи: УН-ХАБИТАТ, ЕУ, СВЕТСКЕ БАНКЕ, Републике Србије) 

4 19.10. 
2015 

Легислатива и инструменти урбанистичког планирања, менаџмента и пројектовања 
урбане инфраструктуре 

5 26.10. 
2015. 

Савремени приступи управљања територијом – 
 ''добар урбани менаџмент'' 

6 02.11. 
2015. 

Групна анализа проблема и изазова, политика и легислатива везаних за урбано 
животно окружење и урбану инфраструктуру 

7 09.11. 
2015. 

Проблеми урбаног животног окружења; Обезбеђење инфраструктурних сервиса 

8 16.11. 
2015. 

Узроци и последице коришћења индивидуалног транспорта 

9 23.11. 
2015. 

Колоквијум  - први део семинарског рада  

10 30.11. 
2015. 

Одрживи урбани транспорт, Коришћење алтернативних возила и горива 

11 07.12. 
2015. 

Укључивање партнера из приватног и цивилног сектора Организациони аранжмани, 
начини финансирања и механизми за имплементацију заједно са јавним сектором 

12 14.12. 
2015. 

Индикатори окренути ка перформансама и резултатима; 
Примена информационих и комуникационих технологија у управљању урбаном 
инфрастр 

13 21.12. 
2015. 

Студије случаја-европска пракса, одабир примера за даљу анализу 

14 28.01. 
2015. 

Студије случаја-европска пракса, одабир примера за даљу анализу 

15 11.01. 
2016. 

Индивидуална анализа менаџмент стратегије одабраног случаја везаног за урбано 
животно окружење и урбану инфраструктуру 




