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ЕКОНОМСКИ ФАКУЛТЕТ У БЕОГРАДУ
Центар за издавачку делатност

УРБАНА
ЕКОНОМИКА



УРБАНА ЕКОНОМИКА

Центар за издавачку делатност Економског факултета у Београду вам 
представља књигу о урбаној економици, дисциплини која се налази у 
пресеку географије и економије. Урбана економика проучава 
локационе одлуке домаћинстава која максимирају своју корисност и 
предузећа која максимирају свој профит и показује како ове одлуке 
утичу на формирање градова различитих величина и облика. Између 
осталог, у овој интересантној и узбудљивој књизи је на аналитички 
доследан и логички конзистентан начин објашњено:
•   зашто градови постоје и шта утиче на њихово повећање или 

смањење;
•   које тржишне законитости обликују градове и каква је улога 

државе у утврђивању начина коришћења земљишта;
•   како се дизајнира систем јавног градског превоза и како се 

утврђује цена ове услуге;
•   који су то екстерни ефекти повезани с коришћењем аутомобила у 

градовима (загушење, загађење животне средине, судари);
•   због чега су образовање и криминал два фактора која играју 

кључну улогу у локационим одлукама домаћинстава;
•   које су то јединствене карактеристике тржишта становања и 

испитују се ефекти државне политике у овој области;
•   какве су реакције пореских обвезника на локалне порезе.

Књига је намењена студентима основних студија економије, који 
изучавају урбану економику и питања повезана са функционисањем 
градова, а могу да га користе и студенти мастер студија, који 
изучавају урбано планирање, јавну политику и јавну администрацију. 
Осим за студенте који похађају студијске програме економског 
профила, књига може бити од велике користи и студентима 
архитектуре, географије, просторног планирања, као и других 
образовних профила у којима се изучава просторни аспект развоја. 
Исто тако, књигу препоручујемо креаторима политике на локалном 
нивоу, запосленима у градским управама (администрацијама), 
просторним  планерима, урбанистима итд. 

Нека од важних питања која се у књизи детаљно обрађују јесу: Зашто 
постоје градови? Да ли су градови сувише велики или сувише мали? 
Зашто градови данас изгледају другачије него пре 100 година? Да ли 
су облакодери сувише високи? Које тржишне законитости утичу на 
начине коришћења земљишта? Које политике за контролу раста 
градова стоје на располагању градским управама и како оне 
функционишу? На који начин је могуће смањити саобраћајну гужву у 
градовима? Зашто је густина насељености већа у европским него у 
америчким градовима? Како се одређује цена становања? Шта 
подстиче економски раст у градовима? Зашто је запосленост у 
савременим градовима широко распршена? Зашто тако мало људи 
користи јавни превоз? Који су главни инпути за производну функцију 
образовања? Зашто је криминал већи у градовима?

Аутор књиге, Артур О’Саливан је професор економије на Колеџу Луис и Кларк у 

Портланду, у Орегону. Дипломирао је економију на Универзитету у Орегону. 

Докторирао је економију на Универзитету Принстон 1981. године и предавао је 

на Калифорнијском универзитету у Дејвису и на Државном универзитету у 

Орегону. И на једном и на другом универзитету био је награђен за свој 

наставнички рад. Сада је професор на Колеџу Луис и Кларк у Портланду, у 

Орегону, где предаје микроекономију и урбану економику. Један је од аутора 

уводног уџбеника Economics: Principles and Tools (Економија: принципи и алати), 

који је до сада доживео осам издања.
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