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Изборни предмет  је део је секундарног теоријског модула наставе на Mастер студијама. Циљ наставе је стицање 
првенствено теоријских знања.   
 
 
План рада 

Назив предмета  
 
 МОДУЛ М8 – Изборни предмет  – Менаџмент урбане инфраструктуре 
  

 

Година студија:  
 
1. семестар Mастер академских студија, 2013/14 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
Термини одржавања наставе: 
 Биће накнадно одређен  
 

 

Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 Биће накнадно одређен  
 

 

Термини одржавања колоквијума: 
 Биће накнадно одређен  
 

 

 
Наставник: 
Проф. мр Рајко Корица  

Сарадници у настави:   
асс. Данило С. Фурунџић 

Број кабинета: 241 

Време за консултације са студентима (једном недељно два сата):  

Истакнуто у обавештењу на кабинету 241 
Телефон:     

+381 11 3218 741  
  Е-маил:  
 danilo.furundzic@gmail.com  
www адреса:                                                                                                          

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Без посебних критеријума, предност имају студенти са афинитетом ка интердисциплинарном приступу у 
управљању и менаџменту урбане инфраструктурe. 
 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
 Циљ наставе је упознати студенте са начином и правилима функционисања једне животне заједнице, односно са 
адекватном методом управљања урбаном инфраструктуром градова. Тежи се формирању критичког и креативног 
приступа у анализи проблема вазаних за менаџмент инфраструктуре.  
 

 



Oпшти критеријуми: 
 
ОК2. Адекватно знање историје и теорије архитектуре и сродних уметности, технологија и друштвених 
наука. 
Дипломац ће имати знање о: 

- OK2.1. Културној, друштвеној и интелектуалној историји, теорији и технологијама које су од значаја за 
пројектовање објеката; 

- OK2.2. Утицају историје и теорије на просторне, друштвене и технолочке аспекте архитектуре; 
- OK2.3. Примени одговарајућих теоријских концепата на пројектовање у студију, показујући промишљени и 

критички приступ. 
 
ОК4. Адекватно знање о урбаном дизајну (урбанистичком пројектовању), планирању и вештинама 
укљученим у плански процес. 
Дипломац ће имати знање о: 

- OK4.1. Теоријама урбанистичког пројекотвања и планирања заједница; 
- OK4.2. Утицајима пројектовања и развоја градова у прошлом и садашњем времену на савремено 

изграђену средину; 
- OK4.3. Актуелној планској политици и законодавству које контролише изградњу, укључујући и социјалне, 

економске и аспекте заштите животне средине и њихов значај за планирање развоја. 
 
ОК5. Разумевање односа између човека и објекта и између објеката и њиховог окружења, и потребе да се 
објекат и простори између односе према људским потребама и мери. 
Дипломац ће имати разумевање о: 

- OK5.1. Потребама и тежњама корисника објеката; 
- OK5.2. Утицајима објеката на животну средину и премисама одрживог пројектовања; 
- OK5.3. Начину на који ће се објекти уклопити у своје локалне контексте. 

 
Садржај наставе: 

Битни аспекти које овај предмет обрађује су : 
Сагледавање стања инфраструктуре, карактеристика и параметара који је одређују (природни и створени).  
Нови друштвени токови, односно обнова и реконструкција инфраструктуре (транзиција, глобализација, власнички 
односи, Европска унија, утицаји на животну средину). 
Утицај претходног начина планирања, грађења и финансирања.на развој и управљање инфраструктуром. 
Интегралне урбане политике и секторске политике везане за побољшање урбаног животног окружења. 
Укључивање партнера из приватног сектора у процес планирања, управљање кроз организационе аранжмане, 
Начини финансирања и механизми за имплементацију заједно са јавним сектором.  
Праћење процеса и квалитета планирања и менаџмента инфраструктуре – циљеви и индикатори окренути ка 
перформансама и реализацији.  
 
 
Метод извођења наставе:  

Настава се изводи кроз интерактивна и мултимедијална предавања и вежбе.  
 
 

Термински план извођења наставе 

нед Наслови тематских јединица 
(настава је подељена у три блока)                                        

01 Блок 1: 

 

 

Проблематика  урбаног животног 

окружења 

(савремена дисциплинарна 

питања и парадигме) 

Изазови и проблеми урбаног животног окружења и одрживог развоја 

у контексту урбане инфраструктуре 

02 Актери и промењена улога јавног и приватног сектора; утицаји 

претходног начина планирања, грађења и финансирања 03 

04 Политике одрживог развоја  

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

05 Легислатива и инструменти урбанистичког планирања, менаџмента и 

пројектовања урбане инфраструктуре 

 (страно и домаће законодавство) 

 



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

07 1. Колоквијум: Групна анализа проблема и изазова, политика и легислатива везаних 
за урбано животно окружење и урбану инфраструктуру  

08 Блок 2: 

Менаџмент стратегије и алати 

усмерени на перформансе и 

резултате 

Проблеми урбаног животног окружења 

09 Обезбеђење инфраструктурних сервиса 

10 Индикатори окренути ка перформансама и резултатима 

11 Блок 3: 

Интегрални приступ у планирању, 

управљању и менаџменту урбане 

инфраструктуре и 

инфраструктурних сервиса. 

Практична знања о принципима и 
мерама управљања и менаџмента  
 

Примена информационих и комуникационих технологија 

12 Укључивање партнера из приватног и цивилног сектора 

Организациони аранжмани, начини финансирања и механизми за 

имплементацију заједно са јавним сектором 

13 Одлагање и рециклажа отпада 

Одрживи урбани транспорт 

Коришћење алтернативних возила и горива 

14 2. Колоквијум: 
 

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

 

Обавезна литература:  
ЖЕГАРАЦ, З. (2001), Урбана инфраструктура, Београд.  
КОРИЦА, Р. (2008) Инфраструктура, саобраћај, урбанизам, архитектура, Београд, Архитектонски факултет Универзитета у 
Београду  
 
Препоручена литература: 
Bacon, Edmund N. Design of Cities. London: Thames and Hudson, 1967. 
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Hall, P. (2002), Urban and Regional Planning, Routledge, London, New York. 
Sassen, S. (2002), ed. Global Networks, Linked Cities, Routledge, New York, London. 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Испит се састоји од израде семинарског рада и усмене одбране истог. 
Семинарски рад треба да садржи до 10 страна А4 формата (минимум 2000 речи)  
Бави се разумевањем, анализом и евалуацијом примера менаџмента урбане инфраструктуре у нашој средини. 
 
Усмени испит чини одбрана семинарског рада и дискусија о савременим дисциплинарним питањима везаним за 
проблематику, процес  управљања, планирања и менаџмента урбане инфраструктуре.  
 
Критеријуми оцењивања: 

Општи критеријуми односе се на процену достигнутог нивоа основних знања, вештина и техника разумевања, 
анализирања и вредновања везаних за управљање, планирање и менаџмент урбане инфраструктуре; 
  
Обавезе студента чине израда групне и индивидуалне презентације, активно учествовање у дискусијама, израда и 
усмена одбрана семинарског рада. Вреднују се систематичност, креативност, аналитичност, способност 
комуникације и презентације, као и правилна употреба извора, односно обавезне и препоручене литературе.  
 

 



Оцењивање: 
. 
У структури укупне оцене студента на предмету предиспитне обавезе (сви облици рада који се оцењују пре 
полагања испита и који се као такви једино и могу реализовати у овом периоду) учествују најмање са 30, а највише 
са 70 поена. Испуњавањем предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100 поена.  
 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 
 

10 усмена одбрана пројекта 10 

колоквијуми 40 
писмени елаборат 40 

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


