1 Увод: евалуација алтернатива развоја града у савременој друштвеној реалности
• У обиљу информација у развоју града потребна је вештина да се одреди које
информације су актуелне, да ли су објективне и да ли је план или пројекат било
које врсте добар или не.
• Није довољно само користити доступне информације и изводити закључке, јер
данас свако може своја мишљења, сазнања, податке или закључке да постави на
веб сајт, публикацију, блог
• Зато, евалуирати информације данас значи критички их проценити и донети
објективне закључке о њима.
Када се говори о граду, потребно је поставити питања као што су:
•
•
•
•
•
•
•

"На коју се друштвену групу односе циљеви процене?"
"Да ли је аутор права особа да износи мишљење на ову тему?"
"Када је ово истражено, да ли је актуелно?"
"Да ли се нешто у међувремену променило?"
"Како се ово односи на моје деловање у окружењу?"
"На основу којих критеријума су поређене ствари?"
И на крају, "Како све то утиче на град?"

1 Увод: евалуација алтернатива развоја града у савременој друштвеној реалности
• Оцењивање или евалуација (фр . Évaluation) јесте процењивање неке вредности
или појаве по утврђеном критеријуму или стандарду .
• То је процена пројектованих и планираних активности појединаца, друштвених
група или институција и њихових резултата.
• Основна намера евалуације је да побољша планове, програме и пројекте и
одреди степен реализације циљева. Да укаже на јаке и слабе тачке и сугерише
промене у будућем развоју неког града.
• Међутим, ту могу да се јаве и објективне баријере:
1.
немерљивост циљева и субјективна ограничења
2.
отпор здраворазумској и објективној процени од стране разних фактора.
3.
питања вредности и метода конверзије циљева у мерљиве величине, у
светлу наведених потешкоћа.

1 Увод: евалуација алтернатива развоја града у савременој
друштвеној реалности
• Процена алтернатива развија града превасходно се посматра
кроз рационалну парадигму, али је значење појма доведено у
везу и са комуникативном друштвеном парадигмом.
• У том смислу, евалуација се повезује са теоријом рационалног
избора (Faludi, 1968; Buchanan 1971) и са комуникативном и
теоријом одлучивања (Healey, 1998; Sager 2004).
• Зато, постоје две линије истраживања: евалуација као процена
алтернатива планова од стране релевантних актера, и
евалуација као стручна процена ефеката алтернатива.
• Фокус је, дакле, на просторном нивоу планова малих размера
(“small scale plans”), односно нивоу регулационог планирања и
урбанистичког пројектовања/ дизајна (мегапројекти)

1.1
Шта ћете овим предавањем сазнати, што до
сада нисте знали?
• Дефинисање механизма за мерење и поређење
ефеката које на актере могу да произведу појединачне
планске алтернативе након имплементације
• Унапређење процене алтернатива тамо где је присутан
проблем прерасподеле градских ресурса у контексту
оспорених права становника града, односно праведни
град (према Dror, 1968; Harvey, 1973; Fainstein, 2005).
• Приказ могућности за примену концепта за мерење и
поређење вредности урбаних појава, у виду
спецификација критеријума / репрезентативних
особина, јединица и мера за не само за физичке, већ и
економске и социјалне ефекте планских алтернативе
(аутори Hill, 1962; Paul, 1971)

1.2 Избор теме за истраживање: зашто је битно проучити евалуацију урбанистичких планова и пројеката?
• Србија: ширење граница неолибералног капитализма, довели су до тога да се друштвена реалност
рефлектује кроз дијаметрално супротне интересе појединаца.
• Уочава се и тренд прилагођавања простора града неколицини група актера (инвеститори, они који имају
новац), па је све већа тенденција планирања градова и његових делова, без третирања проблема
маргинализованих заједница (Galbraith, 1985), односно “оних који нису у стању да учествују у тржишној
утакмици” (Buchanan, 1962).
• Тренутни циљ савременог механизма функционисања градског окружења није развој човека као основног
чиниоца друштва, већ управо супротно: уклапање човека у механизам у коме влада закон сврсисходности
рада, капитала и профита.
• Дејвид Харви (Harvey, 1971)„Питање какав град желимо не можемо се одвојити од питања какви људи
желимо да будемо [...] и којих се моралних вредности држимо.”

1.3 Људска природа vs. рационалност: евалуација у домену друштвене теорије
• Када говоре о евалуацији, Хобс (1588), Спиноза (1632) и Лок (1632), у средиште
друштвеног деловања је појединац. Мерило рационалности зато постаје успех у
остваривању личног интереса
• Бернард Мандевил (Мandeville, 1700) навео је да постоји морални релативизам по
коме је релативно шта је исправно а шта погрешно у процени деловања друштвених
група.
• (A. Smith, 1776):
1. Уколико индивидуа следи свој сопствени интерес, ефикасније ће служити интересима
друштва, него када им свесно стреми.
2. Идеја невидљиве руке постала је друштвени израз којим се мешање државе у
економију чини упитним, и зато се она мора ограничити.
• Знање је расуто међу индивидуама, тако да сваки човек влада само честицама знања,
при чему значајан део тога знања има неформални или интуитивни карактер - теорија
моћи (Foucault, 1983; Flyjvbjerg, 2001)
• Својина индивидуе услов је ефикасног алоцирања ресурса, скупљања расутог знања и
правилне употребе знања методом покушаја и грешке којом се добијају
непредвидиви резултати (Buchanan, 1969)

1.5 Зашто се инсистира на вези између друштвене теорије и евалуације развоја
града?
• Избор критеријума, произилази из вредносног полазишта критичке теорије о
уравнотеженој прерасподели ресурса у граду (према Lefevbre, 1968; Harvey,
1973)
• Улога архитеката и планера:
Није да трансформишу вредности у критеријуме у вези са заједничким (јавним)
интересом
Јесте да идентификују вредности супротстављених клијената и помогну њихово
дистрибуирање и реализовање у градском простору.
• У актуелним условима либерални “laissez faire“модел смањује грешке у процени
жељених друштвених акција. ГордонТалок (The Сalculus of Сonsent, 1962):
доктринa “методолошког индивидуализма”.
• Осим истраживања вредности које се могу изразити устаљеним –
универзалним јединицама, и код релативних (немерљивих) вредности
прибегава се конверзији – квантификацији у новцу (common unit).

1.6 Каква је досадашња методологија евалуације алтернатива развоја града?
• У Србији, евалуацијом алтернатива града бавили су се енвајронментални
економиста Миодраг Вујошевић и социолог Ксенија Петовар
(редефинисање појма “јавни интерес”)
• У свету најновији допринос даје норвешки теоретичар Тор Сагер (Sager,
2009). Он успоставља релације између три модела: партиципативно –
колаборативног (Habermas, Healey), процедурално- рационалног (Davidoff,
Reiner, Faludi), и економског модела медијалног бирача, односно јавног
избора (Tullock, Buchanan).
• Разматрајући неолибералне токове у којима се наглашава комуникација
састејкхолдерима у замену за јавну контролу, предлаже се “Нови јавни
менаџмент (NPM- New Public Management)”
• Flyjvbjerg, 2010. Акценат у његовим истраживањима стављење на феномен
понашања заједнице у одлучивању, у оквиру процеса планирања. Његов
метод заснива се на анализама студија случајева (Case studies) (види Мann
1964)

2. Четири концепта евалуације алтернатива развоја града
1. Рационална парадигма – полазиште прескриптивног, нормативног карактера (Compte,
Voltaire, Diderot, итд.). Рационални (научни) приступ у планирању превасходно се темељи на
неопозитивистичкој филозофској мисли и “методолошкој” теорији Карла Попера (Попер,
1973). Подразумева град према томе какав би он требало да буде.
2. Комуникативна парадигма – према аутору Карол Пејтмен (Pateman, 1970) подразумева
посматрање града онаквог какав јесте, без уплитања у нормативни аспект. Овакав приступ је
нашао своје упориште у комуникативној теорији Јиргена Хабермаса (Habermas, 1988), где се
тврди да се комуникацијом између различитих субјеката долази до објективних циљева.
2. Институционална парадигма. Модел заснован на теорији одлучивања (децизивна,
институционална теорија) (Bolan, 1964.), којом се врши анализа приликом расподеле моћи
актера у одлучивању или на теорији комуникативне акције (колаборативни модел; Healey,
1997.) Концепт је обележен разумевањем природе културног контекста заједнице у
дефинисању одређених стратегија, техника и планерских интервенција у окружењу.
3. Теорија јавног избора. Теоретичар Тор Сагер (Sager, 2009) успоставља релације између
процедуралног модела (Davidoff, Reiner, Faludi), економског (Tullock, Buchanan) и
колаборативног модела (Habermas, Healey). Разматрајући неолибералне тенденције
наглашава се комуникација са актерима у замену за јавну контролу градских ресурса

2.1. Позиција евалуације алтернатива развоја града у рационалној теорији
планирања
• Циљеви (мотиви) планирања града зависе од вредности самих актера, а
вредност се у оквиру рационалне теорије карактерише као морални
постулат
• Планер/архитекта сам дефинише вредности (посебно ако се ради о
програмским смерницама у вези са јавним добром – “Public Realm”), или:
• Координација вредности од стране клијената (Davidoff, Reiner 1963), које се
могу „очитати” на тржишту, јер за жељеним вредностима постоји већа
потражња (Buchanan, 2002; Samuelson, 1970)
• Отвара се питање квалитета евалуације у планских алтернатива које почива на
сопственој, “затвореној” рационалности модела.

2.2 Моћ и институције у евалуацији алтернатива развоја града
• Џејкобс (Jacobs, 1971) наводи негативне реакције интересних група
актера на алтернативе, уместо да изнесу своје предлоге и програме.
Решење:
1.Посредовање у решавању конфликата при евалуацији планских
алтернатива
2.Спровођење процеса планирања и евалуације кроз политички процес
3. Избор алтернатива развоја града, кроз адаптацију на конкретан проблем /
просторну целину.
•

Структура избора врши се кроз политичка тела и заснива се на
претпоставци да је решење конфликта најподеснији избор, насупрот
стручној експертизи.

• Одлучивање – понашање заједнице у евалуацији планова (Bolan, 1964).
Појединац вреднује алтернативе у складу са друштвеним везама,
претходним искуством и социјалном и културном традицијом

2.3 Да ли је могућ договор различитих страна у планирању?
Партиципативна теорија и евалуација
• Плурализам актера и њихових интереса: повећање супротстављених
потенцијалних конфликата (Петовар, 2003)
• Ширење законски формулисаних индивидуалних права омогућавају три
основна сектора: јавни (политичари, планери), приватни (грађани,
инвеститори) и трећи сектор (урбани, еколошки и други покрети)
• Архуска конвенција регулише три основне групе питања између
поменутих сектора актера:
1.
Право на информисаност грађана о могућим ефектима планова у
локалној заједници
2.
Право становништва да учествује у процесу одлучивања о
питањима из области градитељског наслеђа, животне средине и локалне
заједнице
3.
Право на правну заштиту, уколико постоји повреда неког од
наведених права

2.4 Теорија јавног избора – нова платформа у евалуацији алтернатива развоја
града
• Уместо кроз власничке односе, корекције се врше политичким инструментимапреговарањем, увођењем различитих обавеза и правила. Одлучивање на
могућа начина:
1. Консензусом. Сваки појединац мора да се сложи са одлуком да би била донета
2. Већином гласова. Недостатак овог начина је што је неефикасан за појединце,
јер отвара могућност небалансиране расподеле ресурса и наметања трошкова
• Урбанистички план према овом моделу представља инструмент регулативе
заједно са економским инструментима (порези, субвенције, ППП...) а не
физички детерминисано решење
(Buchanan, 2002):
Евалуација у односу на финансијске добитке (трошкови при дистрибуцији
централних активности, радних места, места становања, и.т.д.). Као резултат
одговарајуће дистрибуције (локациони фактори), остварује се уштеда времена на
транспорту, што се може изразити трошковима у новцу.

3 Трансформације у друштву : промене у пракси евалуације планова и
пројеката
Неолиберални модел доноси другачији приступ у евалуацији планова :
1. Процена јавних инвестиција као катализатора, у циљу привлачења
приватног капитала у појединачне пројекте
2. Анализа рентних зона у центрима, са различитим порезима за сваку зону
3. Испитивање капацитета приватних, непрофитних корпорација за развој
у циљу надзора и извођења пројекта
4. Процена улагања у “људски капитал“, оспособљавање и
преквалификацију незапослених становника у суседствима
5. Утврђивање тока прихода (од успешних пројеката у центру ка суседству).
6. Утврђивање јавног и приватног интереса и капитала на пројектима. Сви
пројекти урбане обнове имају истакнуту потребу за спајањем јавног и
приватног интереса и капитала
7. Мерење предности и мана саобраћајних решења, у циљу оставаривања
Friedman, Milton (2002) Capitalism and
боље повезаности локација (транзитнe станицe, систем масовног
Freedom, University of Chicago Press.
транспорта)
Rothschild, Kurt (2009): Neoliberalism, EU
and the Evaluation of Policies, Taylor &
Francis Journals

3.1 Становници и развој града: ко су актери и који су
њихови интереси?

1. Инвеститори и предузимачи. Интерес да се за што
мање уложеног новца оствари што већи профит.
2. Службеници власти. Од пресудног интереса за
службенике власти је да буду реизабрани.
3. Власници капитала и земљишта. Интерес остваривања
што већих добити трансакцијом, тј. продајом или
куповином земљишта
4. Активисти формалних и неформалних интересних
група у виду су заштите тржишних интереса у локалу,
кроз контролу екстерналија (добити или губици за које
актери не плаћају, или нису плаћени)
5. Становници локалне заједнице (преко својих
представника). Интереси на остваривању контроле и
спречавања негативних ефеката активности
(екстерналије)
6. Различити експерти (правници, економисти, социолози,
инжињери, архитекти-урбани планери). Њихова улога је
посредничка или арбитрарна

4 Алати: техничко - методолошка основа за евалуацију алтернатива развоја града
Матрица постигнутости циљева (GAM) (Hill, 1961)

Ʃ=2,16

− Резултат мерења ефеката активности изражава се кроз мерљиве параметре, који се
конвертују у поене.
− Поени представљају збир производа коефицијента важности циља (пондера) и оцене о нивоу
испуњености критеријума на терену (индикатора)
− Овим се добија вредност нивоа постигнутости циљева за сваку варијанту, па се оне даље могу
упоредити.
− Сви циљеви имају припадајућу тежину према одабраним критеријумима.

Ʃ=1,4

4 Алати: техничко - методолошка основа за евалуацију алтернатива развоја града

Прогноза кретања инвестиција на локацији и у окружењу

− Анализа утицаја финансијских добитака/губитака
актера због присутне активности (употребе
простора)
− Индикатор: висина прихода корисника, тржишна
цена земљишта и објеката, висина ренте...

Индикатор стања:
мапа вредности
некретнина у Лос
Анђелесу
(2008.
године)

Индикатор тока:
график
(тренд) вредности
некретнина у Лос
Анђелесу
(период од 2003 до
2008.
године)

4 Алати: техничко - методолошка основа за евалуацију алтернатива развоја града
Друштвена Cost – benefit анализа (SCBA)
− Поступак који примењују државне институције, када се оцењују добити и трошкови
активности/намене.
− Предузима се у случајевима када пројекат није исплатив, али укупне (немерљиве)
добити превазилазе предвиђене трошкове!!!
− Вреднују се, поред односа трошкова и добити, и време (на пример, уштеда времена
проведеног у превозу од радног места до куће), затим вредновање квалитета живота
(колико би појединац више зарадио да му се омогуће бољи услови живота...)

4 Алати: техничко - методолошка основа за евалуацију алтернатива развоја града
Анализа финансијског биланса алтернатива (PBSA)
− Овај метод употребљава кад постоји партнерство јавног и приватног
сектора (Private Public Partnership), када у инвестицијама учествује
више интересних група актера.
− Метод пружа могућности процене трошкова и добити по
појединачним актерима.

4 Алати: техничко - методолошка основа за евалуацију алтернатива развоја града
Конверзија ефеката по критеријумима у мерљиве параметре (“common units”)

4.1 Различите процедуре процене алтернатива развоја града

Дијаграм 2.: Пример плана алокације Трећег лондонског
аеродрома, где се евалуација врши после сваке фазе.
Извор: Commision on the Third London Airport: CTLA Report,
HMSO, London, 1971. U Lichfield, N., Whitebread, M. & Kettle,
P. (1975). Evaluation in the Planning Process. Oxford, Pergamon
Press Ltd., Headington Hill Hall, str 5.

Дијаграм 3.: Општи евалуације плана, са акцентом на
вредновању варијанти дизајна. Lichfield, N.,
Whitebread, M. & Kettle, P. (1975). Evaluation in the
Planning Process. Oxford, Pergamon Press Ltd.,
Headington Hill Hall

5 Процена алтернатива развоја града: критеријуми и индикатори
евалуације

• Неспорно је да за значајан део редоследа хијерархије вредности у
друштву постоји општи консензус, и да се зна шта је у генералном
смислу “добро”, а шта је “лоше”, те које се вредности афирмишу као
пожељне.
• У плуралистичком контексту то су демократија, људска права,
очување квалитета животне средине и слично. Међутим, не постоји
универзалан систем вредности, који је непроменљив и прихватљив за
све актере/кориснике уграду.
• Kритеријуми који би требало да добију приоритет, биће они у вези
са уравнотеженим развојем, односно са координацијом утицаја
јавне и приватне употребе земљишта.

5 Процена алтернатива развоја града: критеријуми и индикатори
евалуације
Преференце критеријума
Табела бр. 1: Преференце/хијерархија критеријума

• У зависности од тога да ли је планирање у функцији јавног избора, у функцији
директне имплементације пројекта, или у функцији управљања будућим
акцијама у простору, и системи евалуације су различити.

Преференце критеријума према циљевима у планирању
• Ако је планерски систем евалуације у функцији јавног избора,
критеријуми који ће добити приоритет биће у вези са
координацијом утицаја јавне и приватне употребе земљишта.
Индикатори: пораст економске вредности некретнина у суседству,
повећање јавних прихода окружења и еколошки квалитет окружења.
• Ако говоримо о евалуацији у функцији директне имплементације
пројеката/планова, приоритетни критеријуми биће они који мере
ефикасну контролу активности/намене површина.
Индикатори: јасно дефинисаних правила и процедура у планским
документима и уређени власнички односи на локацији.
• Ако се узима у обзир ефикасно управљање будућим акцијама у
граду, критеријуми унапређења процеса мотивисања одређених
група корисника, у циљу покретања одређених акција на локацији.
Индикатори: постојање економских мера подстицаја (субвенције,
повољни кредити, порези...), развијене процедуре партиципације.

5 Процена алтернатива развоја града: критеријуми и индикатори
евалуације
Ped-shed Analysis

Неки просторно- функционални и грађевински
критеријуми евалуације планских алтернатива

• Група локационих критеријума
А). Диспозиција комплекса у окружењу

Mapping

Б). Инфраструктурна опремљеност локације
В). Квалитет понуде у односу на понуду у окружењу
Г). Безбедност окружења
• Група структурних критеријума
А). Структурна (физичка) адаптабилност
комплекса за нове активности
Б). Грађевински бонитет комплекса

Building Age Profile

5 Процена алтернатива развоја града: критеријуми и индикатори
евалуације
Неки економски критеријуми и индикатори евалуације планских алтернатива
• Група критеријума економске корисности за јавни интерес
А). Позитивни економски ефекти у заједници
Б). Повољни финансијски токови у локалној заједници
• Група критеријума профитабилности за приватни интерес
А). Исплативост пројекта
Б). Смањење почетних трошкова реализације пројекта
• Група критеријума за оцену ефективности имплементације
А). Транспарентност процедура и доступност информација
Просечне цене некретнина у ЕУР за Београд, израчунате на
основу огласа објављених на сајту "Имовина.нет" од
2010/11/08

Behaviour Observation

5 Процена алтернатива развоја града: критеријуми и индикатори
евалуације

Legibility Analysis

Неки социјални критеријуми
и индикатори евалуације планских алтернатива

• Група критеријума и индикатора идентитета окружења

Tissue Analysis

А). Културна вредност градитељског наслеђа
Б). Историјска вредност наслеђа
• Група критеријума за унапређење социјалних вредности окружења
А). Сигурност за заједницу
Б). Учешће јавности (грађана) у процесу избора алтернатива планова

Public Display

5 Процена алтернатива развоја града: критеријуми и индикатори
евалуације

Неки енвајронментални - еколошки критеријуми и индикатори
евалуације планских алтернатива
1. Задовољавајућ квалитет ваздуха, воде, земљишта
2. Подношљив ниво буке, интензитет вибрација, топлоте и
зрачења
3. Елиминисање штетних утицаја на здравље становништва
4. Елиминисање штетних утицаја на метеоролошке параметре и
климатске карактеристике
5. Заштита биодиверзитета и геодиверзитета
6. Контрола концентрације и миграција становништва
7. Заштита природних добара посебних вредности
8. Заштита непокретних културних добара

6 Пример евалуације алтернатива развоја града : План ревитализације напуштене индустријске зоне
(Cleavlend, САД)
• Докови, индустријски комплекс и његов положај у Кливленду.
Извор: http://www.urbanohio.com/forum2/index.php?topic=2438.msg152664#msg152664

• Површина комплекса: 48.5 ha
• 70 објеката

The Waterfront District Plan, 1994
пренамена у робно – дистрибутивни центар

Графички приказ плана намене простора. Извор: http://www.warehousedistrict.org/tour/highlite/map.html

The Waterfront District Plan, 1994
пренамена у робно – дистрибутивни центар
• Складишни простор – магацини, укупног капацитета 70000 м²
• Трафо станица, капацитета 1.800 KW
• Инвестиције у машине и опрему (18.750.000$), пратећи инвентар и платформе за складиштење (37.000.000$)
• Канцеларије и простор за смештај 450 лучких радника
• Период повраћаја инвестиције ≈ 9 година и 6 месеци

The Waterfront District Plan, 2004
Пренамена у резиденцијалну зону
•I фаза – израда информационе основе и евалуација шест алтернатива дизајна –
просторних аспеката плана
•II фаза – три изабране алтернативе евалуирају се и тестирају према могућој
намени простора. Према методологији трошкова и добити, изабира се коначна варијанта,
•која је до детаља разрађена за имплементацију

Дистрибуција зона у комплексу

Извор: http://planning.cty.cleveland.oh.us/lakefront/iactive/flash/index.html

The Waterfront District Plan, 2004
Пренамена у резиденцијалну зону
Графички приказ плана намене
површина

The Waterfront District Plan, 2004
Пренамена у резиденцијалну зону
• Парковски амфитеатар, са павиљоном од 250 седишта, на источној страни парцеле
• Стамбене јединице за издавање, за 3000 станара
• Наутички центар са туристичком луком, у западном делу комплекса, капацитета 500 корисника
• Хотелски комплекс са 652 смештајне јединице (реализован 2004. године)
• Задржава се неколико објеката са својом претходном наменом: електрична централа, две електричне
подстанице, противпожарна станица
Период повраћаја инвестиције ≈ 4 године

8 Моћ друштвених група и практична мудрост у евалуацији
алтернатива развоја града
• Нови приступ тумачења стварности: истраживање у области
планирања прилагођено објекту и контексту
• Методологија се заснива на „практичној мудрости“ (фронесис;
φρόνησιζ), него на класичном „чистом знању“ (епистеме;
επιστήμη). Деловање у складу са искуством
• Овај приступ у евалуацији планова ставља акценат на студију
случаја и објашњења кроз наратив (уместо кроз апстрактне
јединице, новац...)
• Фливбјерг: инструментална рационалност уравнотежена
вредносном рационалношћу. (Flyjbjerg, 2001)

8.1 Да ли је евалуација у планирању сама по себи фронетичка? Питање
квалитативног и квантитативног

• Евалуација у планирању и пројектовању је заснована на интегралном односу
теорије и праксе, али и на питањима моћи и вредности
• Друштвене науке не треба да опонашају природне науке и да се с њима
такмиче. Овакви ''лоши узори'' за методологију нису непожељни само због
сумњивих резултата, него и због пропуштања релевантних појединости
• Поређење и поступање са неким контекстом учи се само кроз ранија
поступања са ранијим контекстима.

8.2 Питање демократичности и транспарентности у евалуацији пројеката и
планова
• Транспортни системи, метрои, велики мостови, обилазни саобраћајни
прстенови, гасоводи и сл.
• Питање транспарентности у одлучивању и финансирању годинама је
препознавано као посебно проблематично. ''дефицит демократије'' (Flyjbjerg,
2003).
• Илустративно је поређење два модела рачунања трошкова код великих
инфраструктурних пројеката:
1. Класични приступ оперише са количинама материјала, потребним радом за
уградњу, ценама, као и претпостављеним додатним трошковима. Са овим
методом су се дешавала вишеструка прекорачења (у питању је чак 9 од 10
пројеката; (Flyjbjerg, 2003).
1. Фронетички приступ, у случају великих инфраструктурних пројеката
предлаже 'искуствено' рачунање, тј. поређење ранијих сличних пројеката у
сличним условима - стварање тзв ''референтне класе случајева'' (Flyjbjerg,
2003). Грађани добијају прецизнију слику сврхе могућег објекта и његовог
коштања, а да дубљи, оперативни слојеви евалуације нису запостављени.
Пример: просечан нови саобраћајни систем превози упола мање путника него
што су предвиђале прогнозе пре изградње (Flyjbjerg, 2003).

Хвала на пажњи!

