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Циљ и исходи учења предмета: 

 

Циљ 

предмета: 

Овладавање најновијим теоријским и практичним знањима о 

избору локација, организацији и управљању објектима за 

паркирање возила у градовима и насељеним местима 
 

Исходи 

учења 

предмета:  

 

Сазнање о: 

– основним карактеристикама објеката за паркирање 

– методама и критеријумима за рангирање потенцијалних локација 

за изградњу објекта за паркирање 

– организацији паркирања на изабраној локацији 

– индикаторима стања функционисања паркирања  

– методологији прикупљања података о карактеристикама 

паркирања 

– директним и индиректним ефектима мера за управљање 

паркирањем и основној процедури за њихову квантификацију. 

– методологији прогнозе прихода од наплате паркирања 

 

Оспособљавање за: 

– вредновања понуђених локација за изградњу објекта за 

паркирање 

– израду идејно-технолошког пројекта паркирања на вануличним 

паркиралиштима и у паркинг гаражама 

– утврђивање и оцену стања функционисања паркирања  у објекту 

– дефинисање мера за паркирање у циљу унапређења постојећег 

стања паркирања 



Структура предмета и 

начини извођења наставе: 

 

Структура - 

оквирни 

садржај 

предмета: 

 

 Објекат за паркирање 

 Критеријуми за оцену и избор локације за изградњу објекта за 

паркирање 

 Организација паркирања 

 Индикатори стања функционисања паркирања 

 Елементи истраживачког поступка 

 Мере за управљање паркирањем у објектима за паркирање 

 Управљање попуњеношћу објеката за паркирање  

 

 

Начини 

извођења 

наставе:  

 

– предавања 

– графичке вежбе 

– рачунске вежбе 

– индивидуални пројекти (специфичне студије случаја) 

– презентације 



УСЛОВИ ЗА ПОЛАГАЊЕ ПРЕДМЕТА И НАЧИНИ ПРОВЕРЕ 

ЗНАЊА (ОЦЕЊИВАЊА) 

 

Полагање испита условљено је израдом семестралног рада. 

•  Испит се може положити: 

• полагањем колоквијума при чему је усмени испит опцион; или  

• полагањем писменог и усменог испита након одслушане наставе. 
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