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МОДУЛ 17 – Изборни модул, 3 ЕСПБ 
 
Циљ наставе на модулу 
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним изборним 
областима.   
 
Потребна предзнања: 
Нису потребна предзнања већ одговрајућа интересовања за проширивање основног корпуса знања. 
 
Курс 17.1. Изборни предмет 1 : Урбана рекреација, 3 ЕСПБ 
5. семестар основних академских студија, 2009/10 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одреженим изборним 
областима. Листа изборних предмета нуди се сваке школске године. Могуће је неки од изборних предмета 
одслушати и на другој високошколској установи, уз одговрајући сертификат о испуњеним обавезама и уз 
претходно одобрење продекана за наставу 
 
Термински план наставе 
Обавезни предмет одржава се једном недељно два часа. 
Настава  траје 15 радних недеља у школи и 3 радна дана код  куће рачунајући и испит. 
За овај курс предвиђена су 4 радних сати недељно (2 сата рада школи и 2 сата рада код куће). 
3 радна дана предвиђена су за рад код куће и испит (22,5 сата).  
Испит  - предаја семинарског рада је 20. радне недеље  
 
Студијска правила 
Предмет води један наставник и један сарадник.  
План рада на предмету одређује наставик. 
Најмање 30п, а највише 70п предвиђено је за оцењивање током 15 радних недеља у школи. 
Начин и критеријуме оцењивања утврђује наставник. 
 
 
 
 
 
 
*на основу Службеног билтена 71/06 Архитектонског факултета: Студијки програми основних академских студија и дипломских 
академских студија архитектуре од 31. 05. 2006. и Службеног билтена 72/06 Архитектонског факултета: Статут од 09. 10. 2006. 
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План рада 
 
 
Назив предмета:  
 
МОДУЛ 17, Курс 17.1. Изборни предмет 1:  “Урбана рекреација ” 
 
Година студија:  
 
5. семестар основних академских студија, 2008/09 
 
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 
 
 
 
Назив предмета: 

Изборни предмет 1: “Урбана рекреација ” 
Наставник: 

Доц.мр Јелена Живковић , Доц. Зоран Ђукановић  

Сарадник у настави:      
Асист.Александар Бобић дипл.пејз.арх.                                                          

Број кабинета:  

011 

Време за консултације са студенатима (једном недељно два сата): 
Биће накнадно одређен 
 
Телефон:                                                                                                                                   Е-маил: 

+381 11 3218766                                                                                                                         j_zivkovic@ptt.rs 

                                                                                                                                     duke@arh.bg.ac.rs                   

Посебни критеријуми за пријем студената:

Просечна оцена из основних студија и знање енглеског језика, Број студената ограничен на 15 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Програм се бави истраживањем релација: слободно време-рекреација-туризам-градски простор у контексту 
савременог урбаног развоја. Циљ програма је упознавање  студената са основама планирања и (ре)-дизајна 
отворених и рекреативних простора у урбаној средини као и фактора који доприносе увећању њихове  рекреативне 
функције и туристичке атрактивности.  
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Садржај наставе: 

Настава на предмету је усмерена на сагледавање карактеристика коришћења слободног времена и  могућности 
задовољавања рекреативних потреба у савременом граду али и на разматрање утицаја повећања значаја урбаног 
туризма на планирање и дизајн отворених и рекреативних простора у граду.  Обухвата две основне области рада: 
1) истраживање мрежа рекреативнх и туристичких садржаја и простора у склопу урбане целине и могућности 
њиховог унапређења -  кроз разматрање теоријских концепата, принципа и циљева развоја ових мрежа на нивоу 
града или дела градске територије. 
2) истраживање карактеристика коришћења и дизајна појединачног рекреативног простора у урбаној средини и 
могућности његовог унапређења - кроз разматрање фактора, услова и приступа формирању просторно-
програмских концепата и обликовања рекреативних простора у граду. 
 
Тема задатка у зимском семестру 2009/2010. јесте "Рекреација и слободно време у приобаљу градске реке" а 
подручје које ће бити истраживано јесу рекреативни простори Београдског приобаља. 
 
Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз комбинацију  предавања еx-катедра, анализа случајева,  семинарски рад. 

 

нед Наслови тематских јединица                                           

01  Упознавање са начином рада на предмету и задатком.  
Уводни појмови: слободно време, рекреација , туризам и градски простор; појам, 
потребе, облици, врсте, циљеви развоја рекреативних простора у граду 

02  Елементи, фактори и аспекти планирања и управљања развојем рекреације и 
туризма у граду.  

03  Радионица 1 - Контекст и стање: карактеристике, вредности и проблеми 

04  Функционални, социо-културни и еколошки захтеви развоја града и њихов утицај на 
просторни размештај и уређивање јавних и рекреативних простора у граду; 
Карактеристике и квалитети мрежа отворених рекреативних простора: континуитет, 
комплексност, интегративност 

05 1. Колоквијум: Презентација  рада 

06  Природни и створени услови, природно и културно наслеђе, као потенцијал и 
ограничење за развој рекреације и туризма 

07  Однос јавно-приватно у развоју простора за рекреацију и слободно време 

08  Радионица 2 - Узроци и последице : истраживање односа: планирања - реализације 
- коришћења/појавности   

09  Урбани дизајн, рекреација и туризам  

10  Рекреативно туристички потенцијали градских приобаља: студије случаја 

11 2. Колоквијум: Презентација  рада 

12  Еколошки и социо-културни захтеви регенерације градских приобаља и њихов 
утицај на планирање и дизајн рекреативних простора  

13  Београдско приобаље: феномени, вредности, проблеми, потенцијали 

14  Радионица 3 - Могућности унапређења 

15  финализација рада 

Обавезна литература: 

• Веснић Неђерал Ж., Урбана рекреација - функционално и просторно организовање рекреативних простора у 
граду, Архитектонски факултет у Београду, Београд, 1993. 

• Зоран Ђукановић  Јелена Живковић , Public art and Placemaking / ЈАВНА УМЕТНОСТ И КРЕИРАЊЕ МЕСТА: 
студија случаја Београд-градска општина Стари град, , Архитектонски факулет Универзитета у Београду; 
Београд; 2008. 

• Живковић Јелена, "Рекреација и туризам у функцији ревитализације градских речних приобаља", научно 
стручни скуп: Реконструкција и ревитализација града, Друштво урбаниста Београда, 2006. pp. 347-357, ISBN 
86-907727-2-3, национални научни скуп са међународним учешћем 

• TOURISM AND RECREATION HANDBOOK OF PLANNING AND DESIGN, Manuel Baud-bovy and Fred Lawson, 
Architectural Press, Oxford ( etc. ), 2002 

• "Београдско приобаље", часопис ИНФО 18/07, Урбанистички завод Београда, 2007 
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Препоручена литература: 

• ГРАДОВИ, РЕКЕ, ОБАЛЕ / РИМ – БЕОГРАД, Зоран Ђукановић, Roberto Cherubini, Јелена Живковић, Италијански институт за 
културу у Београду, Београд, 2008. 

• " Планирање рекреативних простора као фактора заштите и афирмације природних вредности у граду", Живковић 
Јелена, зборник радова са симпозијума: Планирање и развој градова и региона , Удружење урбаниста Србије, Београд, 2005. 
pp. 274-283,  ISBN 86-84275-07-1, национални научни скуп 

• КУЛТУРНO-РEКРEAТИВНИ ПOТEНЦИJAЛИ ЗA РEВИТAЛИЗAЦИJУ ИНДУСТРИJСКOГ НAСЛEĐA ЦEНТРAЛНOГ 
БEOГРAДСКOГ ПРИOБAЉA, Живковић Ј., Ђукановић З.,:нa кoнфeрeнциjи: Рeкe и индустриjскo нaслeдje - Мoгућнoсти 
(рe)aктивaциje нaпуштeних индустриjских oбjeкaтa у Србиjи: изaзoви и прaксе, КУЛТУРКЛAММEР , Бeoгрaд, 2007, у 
šтaмпи, http://www.kulturklammer.org/docs/jelena_zivkovic.pdf 

• "Власинско језеро са приобаљем :Потенцијали и ограничења за развој туризма и рекреације", Живковић Јелена, научно-
стручни скуп: Еколошки урбани модели Власина 2007,  Општина Сурдулица, Сурдулица, 2007, pp 100-122, ISBN 86-907727-2-
3, национални научнo- стручни скуп са међународним учешћем 

• СТУДИЈА ПРОСТОРНИХ МОГУЋНОСТИ АКТИВИРАЊА ЈАВНИХ ГРАДСКИХ ПРОСТОРА И ПРИМЕНЕ PUBLIC ART -A У 
УЖИЦУ; Зоран Ђукановић, Јелена Живковић, Александар Бобић, Стеван Вуковић и други; Архитектонски факултет 
Универзитета у Београду, Public Art & Public Space; Наручилац: „ACADEMICA“, Ужице, 2006. 

• ЕДУКАЦИЈА У УРБАНОМ ДИЗАЈНУ:ПРОЈЕКАТ PUBLIC ART PUBLIC SPACE, Живковић Ј., Ђукановић З. Лаловић К., Вуковић 
С. Choen Ch.,  зборник радова са симпозијума: Урбани дизајн, Друштво урбаниста Београда, Београд, 2005., pp 203-214  

• ИСТРАЖИВАЊЕ ПОТЕНЦИЈАЛА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ И РЕВИТАЛИЗАЦИЈУ ОТВОРЕНИХ ЈАВНИХ ПРОСТОРА НА ПРИМЕРУ 
ПОДРУЧЈА СРЕМСКЕ УЛИЦЕ У БЕОГРАДУ, Живковић Ј.,Ђукановић З. Бобић А., Радосављевић У., научно стручни скуп: 
Реконструкција и ревитализација града, Друштво урбаниста Београда, 2006.pp. 435-444 

• "Ада Циганлија", часопис ИНФО 21-08, Урбанистички завод Београда, 2008 
• "Пловни објекти", часопис ИНФО 17/07, Урбанистички завод Београда, 2007 
• "Дунавски амфитеатар", часопис ИНФО 16/08, Урбанистички завод Београда, 2007 
• PUBLIC SPACE 4 PUBLIC ART, Зоран Ђукановић, Јелена Живковић, Александар Бобић, Архитектонски Градска општина 

Савски Венац; Београд; 2008. 
• УРБОФИЛИЈА; Дарко Радовић, Зоран Ђукановић, Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд; 2007. 
• CHANGES IN SCENERY, Schröder, Thies, Basel, Berlin, Boston : Birkhäuser, 2001 
• RECREATIONAL FACILITIES, Richard J. Eidrich, John Wilez and sons, NY, 2005 
• OUTDOOR SPORTS 1,2  , Geraint John, Kit Campbel, Arch. Press, 2003 
• Wagenfeld H.,STADTGRUENPLAETZE WIEDERGEWONNENER FREIRAUM, Bauverlag,Berlin, 1989 
• Ministere de la Jeunesse et des Sports, EQUIPEMENTS SPORTIFS ET SOCIO-EDUCATIFS 1,2, Le Moniteur, 1993. 
• OPENING SPACES : design as landscape architecture , Hans Loidl, Stefan Bernard, Birkhauser, Basel, Berlin, Boston, 2003 

• GREAT CITY PARKS , Alan Tate, Spon Press, London, New York, 2004 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада):
Семинарски рад 

Критеријуми оцењивања: 

• Редовно похађање и активност у настави,  
• Колоквијуми: самостална презентација, аналитичност и систематичност у обради теме 
• Семинарски рад - разумевање теме, структуирано приказивање материје, самостални аналитички 

истраживачки рад. 
Оцењивање: 
Оцењивање студената се врши на следећи начин:  
20 поена –  1. колоквијум  
20 поена –  2. колоквијум 
10 поена –  Активност у настави 
50 поена –  Финални рад 
Предиспитне обавезе поена 

 
Завршни испит  поена 

активност у току предавања 10 Семинарски рад 50 
колоквијуми 20+20   
 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: из статута АФ

 


