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УНИВЕРЗИТЕТ У БЕОГРАДУ 
АРХИТЕКТОНСКИ ФАКУЛТЕТ 
СТУДИЈСКИ ПРОГРАМ МАСТЕР АКАДЕМСКИХ СТУДИЈА 
AРХИТЕКТУРА 
 
 
 
План рада 
 
Назив предмета:  
М6У.2 Пројекат 2 Усмерење У Семинар1  Урбана економија 
  
Година студија:  
2.година Мастер академских студија Архитектура 
Број кредита: 
ЕСПБ 2 
Термини одржавања наставе: 
уторак 14-16 
Термин одржавања испита (предаја семинарског рада): 
јануарски, априлски и јунски испитни рок 
Термини одржавања колоквијума: 
последња недеља у семестру 
 
Назив пројектног задатка: 

Снимак стања градске привреде 

Наставник: 
Горан Милићевић 

Сарадник у настави:   
 / 

Број кабинета:  
245 

Време за консултације са студентима:  
уторак 16-18 

Телефон: 
3218-745 
Е-маил: gomilic11@gmail.com 

 

Посебни критеријуми за пријем студената: 

позитивно оцењени  МАСА_М4.1 и МАСА_М5У.1 
 

Циљеви и приступ настави: 
 
Циљ курса је упознавање студената са економским аспектима града, почев од нивоа парцеле па до економског 
залеђа града. И то како са функсионисањем читаве градске привреде, тако и њених посебних делова, а нарочито 
земљишне, комуналне и стамбене привреде, дакле секторима од посебног јавног значаја. 

 
Пројектни задатак: 

Израда скице плана привредног развоја града по избору у наредној деценији.  
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Метод извођења наставе: 
Настава ће се одвијати на традиционалан начин, уз ППП презентацију и активно учествовање 
студената у дискусијама на часовима........... 
 

нед Предавања:                                 

1. урбана демографија демографска транзиција и фазе урбанизације, 3 савремена типа 
урбанизације, густина насељености, периодична таблица градова 

2. теорија локације фактори локације, општа теорија локације, теорија централних 

места, теорија полова раста,  

3. градска привреда теорија експортне базе, етапе развоја града и промене у структури 

градске привреде, 

4. градске финансије локална самоуправа, Тајбаутов модел, урбана обнова 

5. комунална привреда теорија инфраструктурних прагова развоја, модели финансирања, 

оптимална комунална потрошња, комуналне службе (пример јавног 

градског превоза и градског зеленила) 

6. модели градова улична мрежа, моноцентрични и полицентрични модели 

7. ефекти планирања економска евалуација урбанистичких планова 

8. градско земљиште1 нерегулисано тржиште, шпекулативни балони, процена погодности 

9. градско земљиште2 регулисано тржиште, креирање погодности локације 

10. дизајнирање локација  град као инвеститор, „мали урбанизам“ 

11. стамбена тражња животни циклус стамбених потреба, станова и, квартова, хипо-

кредити 

12. експлоатација станова облици својине, одрживи ниво цена, стамбена тржишта 

13. ек. станоградње избор локације, финансирање градње, индекси цена 

14. слом стамбеног 

тржишта 

стамбени циклуси, утицај пада каматних стопа на цене станова, 

пример слома стамбеног, хипотекарног и финансијског тржишта у 

САД. 

 

Литература: 
 
обавезна: 
Горан Милићевић (1990)“Урбана економика“, Економски факултет, Београд. 
 
препоручена: 
John M.Clapp – “Dynamics of Office Markets”, The Urban Institute Press, Wash. 1993 
Denise DiPasquale, Whilliam Wheaton – “Urban Economics and Real Estate Markets”, Prentice Hall, 1996. 
Alan Evans – “Urban Economics”, Blackwell, 1985. 
Jack Harvey – “Urban Land Economics”, Macmillan, 1987 
David Isaac, Terry Steley – „Property Valuation Technics“, Macmillan, 1991. 
Rakesh Mohan – “Urban Economic and Planning Models”, Johns Hopkins, Baltimore, 1979. 
Arthur O’Sullivan – “Urban Economics”, McGrawHill,  2003. 
Harry Richardson – “Regional and Urban Economics”, Penguin, 1978. 
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Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 
Колоквијум ће имати форму решавања задатка везаног за шпекулацију градским земљиштем; елаборат 

ће се састојати од приказа економског стања изабраног града (подаци о броју становника, БДП, буџету, 

запослености, ценама стамбених некретнина), израде пројекције кретања ових варијабли у наредној 

деценији и процене утицаја ових пројекција на потребе за простором и ба евентуалне измене у 

урбанистичким плановима. Елаборат се потом брани на усменом делу испита 

Критеријуми оцењивања:  

Удео активности студената у коначној оцени дат је доле у табели. Поцентуално највећи удео (40%) има 

израда теста из економике градског земљишта. Исти удео (укупно 40%) имају израда елабората и 

његова усмена одбрана. Преосталих 20% се додељује на бази активности током часова. 

 
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 70 поена. Испуњавањем 
предиспитних обавеза и полагањем испита студент може стећи највише 100поена. 
 

Предиспитне обавезе поена 
 

Завршни испит  поена 

Колоквијум 40 Елаборат 15 
Рад током семестра 20 Усмена одбрана 25 
 

Услови предаје после заказаног рока: 

из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 

из статута АФ 

 


