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садржај предмета 
циљ:  Циљ предмета је да студенти стекну разумевање, овладавају методама и практичним знањима из 

области урбаног менаџмента. То подразумева боље разумевање урбаног развоја и ширења градова; 

потребу за савременим управљањем урбаним развојем и урбаним менаџментом; еволуцију пракси 

управљања урбаним развојем; врсте регулаторних, економских и информационих инструмената 

урбаног менаџмента и управљања ; урбане ситуације и примере у којима су механизми и 

инструменти управљања развојем имплементирани; политике, мере и ефекте савременог урбаног 

менаџмента и управљања градовима. 

теоријска и 

практична 

настава: 

 Теоријска настава: 

Формални урбанистички планови се и данас користе за управљање урбаним развојем. У контексту 

економског реструктурирања, односи моћи унутар различитих нивоа управе постају сложенији, а 

мењају се и традиционални односи између јавног и приватног сектора у развоју и изградњи градова. 

Тиме улога приватног сектора постаје све већа, не само приликом реализације сопствених интереса у 

изградњи урбаних пројеката, већ и у домену утицаја на креирање јавних урбаних политика. Све више 

се претпоставља да би тржиште, а не држава, требало да решава нагомилане проблеме планирања, 

са минималном или и без финансијске интервенције јавног сектора. Стога се традиционални 

инструменти планирања, попут класичних урбанистичких планова, намене земљишта и регулативних 

елемената, морају сместити у оквир разумевања операција на тржишту. Из тих разлога све већи број 

локалних заједница у нове свету прихвата концепте урбаног менаџмента, који подразумевају нове 

моделе, стратегије и инструменте за операционализацију интереса друштвено-економских актера за 

трансформативне акције у урбаном управљању, планирању и менаџменту. 

Практична настава: 

Задатак jе базиран на игри Land use game, која је симулација тржишног развоја града и низа правила, 

развојних ограничења и пореских политика. Студенти добијају улоге актера, њихове циљеве и интересе 

у функционисању града; купују и размењују земљиште и користе технике преговарања, склапања 

коалиција и информисања у креирању сценарија развоја. 

метод 

извођења 

наставе: 

 интерактивна предавања, студенти: групно анализе случајева, симулација реалне ситуације тржишног 

развоја града, тематско истраживање 

основна 

литература: 

 1) 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 & Civil 

Engineering, vol. 13 (1);  

2) 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 & 

Civil Engineering, vol. 13 (1); 

3) Радосављевић, У. (2014) Формирање модела урбаног менаџмента у реализацији стратешких 

пројеката, докторска дисертација, Београд: Архитектонски факултет;  

4) 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. 
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исходи 

предмета: 

 С обзиром да је урбанистичко планирање и процес и производ у исто време, предмет настоји да 

студенте припреми за професију кроз вештине тимског рада и са другим струкама; рад на 

конкретном пројекту у реалном свету са локалним институцијама управе, невладиног и приватног 

сектора;  кроз групне дискусије, формалне презентације и активно учествовање на групним 

састанцима. Студенти ће стећи разумевање улоге архитеката и урбаниста у оквиру ових процеса и 

вештине фасилитатора процеса урбаног менаџмента кроз технике укључивања актера; методе 

преговарања и медијацију за задовољење различитих интереса актера; и коришћење техника 

презентације урбаног и архитектонског дизајна за комуникацију са различитим актерима. 

оцењивање 
предиспитне обавезе  50  завршни испит  50 

активност у току предавања  10  тематско истраживање  40 

кол 1 – разумевање 

предавања 

 10  усмени испит  10 

кол 2 – симулација Land use 

game 

 30     

       

        

Критеријуми 

оцењивања: 

 Редовно и активно похађање наставе; самосталност и креативност у раду; тимски, креативни и 

критички рад; квалитет истраживања; ниво и квалитет вербалне, графичке и писане презентације 

тематског истраживања.  

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 јединица 

1  30. сеп. 

2016. 

 Увод у предмет, објашњење теме и задатка. 

Појам и карактеристике урбаног менаџмента у савременом граду 

2  07. окт. 

2016. 

 Регулаторни, подстицајни и информациони инструменти урбаног менаџмента 

3  14. окт. 

2016. 

 Препознавање актера урбаног менаџмента и начини њиховог укључивања у 

креирању простора 

4  21. окт. 

2016. 

 Формирање квалитативних циљева и мерљивих индикатора усмерених ка 

реализацији стратегија и пројеката. 

5  28. окт. 

2016. 

 Начини креирања, праћења, вредновања и модификовања интегралних решења 

6  04. нов. 

2016. 

 Креирање организационих аранжмана јавних и приватних актера за реализацију 

просторно-програмског концепта 

7  11. нов. 

2016 

 Дан примирја у Првом светском рату - нерадни дан 

8  18. нов. 

2016. 

 Колоквијум 1 – разумевање предавања 

9  25. нов. 

2016. 

 Начини финансирања и приступа различитим фондовима и инструменти за 

имплементацију 

10  02. дец. 

2016. 

 Менаџмент план за фазно активирање 

11  09. дец. 

2016. 

 Симулација реалне ситуације тржишног развоја града 

12  16. дец. 

2016. 

 Симулација реалне ситуације тржишног развоја града 

13  23. дец. 

2016. 

 Симулација реалне ситуације тржишног развоја града 

14  30. дец. 

2016. 

 Колоквијум 2 – Симулација реалне ситуације тржишног развоја града – презентација 

радова 

15  јануар 

2017. 

 Тематско истраживање и припрема за испит 

 

За факултетски вебсајт  


