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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 17.2. Изборни предмет 2 : Урбана рекреација, 3 ЕСПБ 
6. семестар основних академских студија, 2011/12 
 
УПУСТВО 
 
Садржај наставе 
Изборни модул у првом делу студија омогућава студентима да допуне основни корпус знања одређеним 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 17.2. Изборни предмет 2:  “Урбана рекреација ” 
 
Година студија:  
 
6. семестар основних академских студија, 2011/12 
 
Број кредита: 
 
3 ЕСПБ 
 
Термини одржавања наставе: 
 
Биће накнадно одређен 
 
Термин одржавања испита (предаја и одбрана графичког и семинарских радова): 
 
У складу са распоредом 
 
Термини одржавања колоквијума: 
 
У складу са распоредом 
 
 
 
Назив предмета: 

Изборни предмет 1: “Урбана рекреација ” 
Наставник: 
Доц.мр Јелена Живковић, дипл.инж.арх.   

Сарадник у настави:      

асистент Ана Перић, дипл.инж.арх.                                                          

Број кабинета:  

011 

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

+381 11 3345603                                                                                                                         j_zivkovic@ptt.rs 

                                                                                                    

Посебни критеријуми за пријем студената: 

Просечна оцена из основних студија и знање енглеског језика 
 

 
Циљеви и приступ настави: 
  
Програм се бави истраживањем релација: рекреација - туризам - градски простор у контексту савременог урбаног 
развоја. Циљ програма је да студенте упозна са различитим формама, факторима и концептима развоја рекреације 
у граду и омогући им разумевање сложених односа у производњи и коришћењу рекреативних простора и садржаја 
у ширем друштвеном контексту. Такође, циљ предмета је да студентима омогући стицање основних знања и 
вештина у планирању и дизајну отворених и рекреативних простора.  
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Садржај наставе: 

Настава на предмету је усмерена на сагледавање карактеристика и могућности задовољавања рекреативних 
потреба у савременом граду као и на разматрање утицаја развоја урбаног туризма на планирање и дизајн 
отворених и рекреативних простора у граду. Обухвата две основне области рада: 

1) Истраживање карактеристика и могућности развоја мрежа рекреативнх и туристичких садржаја и простора у 
склопу урбане целине. Реализује се кроз разматрање природних и створених фактора, као и теоријских концепата 
развоја ових мрежа на нивоу града или дела градске територије. 

2) Истраживање карактеристика коришћења и дизајна појединачних рекреативних простора и могућности њиховог 
унапређења. Реализује се кроз разматрање фактора, услова и приступа формирању просторно-програмских 
концепата и обликовних решења рекреативних простора у граду. 

Тема задатка у летњем семестру 2011/20102. је "Рекреација и туризам у приобаљу градске реке" а подручје које ће 
бити истраживано је простор централног приобаља Београда. Тежиште рада јесте истраживање просторног 
потенцијала одабраног сегмента приобаља за повремено и привремено, организовано и неформално, планирано и 
алтернативно коришћење за културу, спорт, забаву, едукацију, одмор и релаксацију.  
Метод извођења наставе: 
Настава се одвија кроз  предавања,  радионице и самостални истраживачки рад студената.  

 

нед Наслови тематских јединица                                           

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

02  Рекреација и туризам у савременом граду. Сталност, привременост, повременост 
боравка и коришћења простора. Место и догађај. 

03  Карактеристике и квалитети мрежа отворених и  рекреативних простора. Просторни 
размештај и уређивање отворених и рекреативних простора у граду.   

04  Радионица 1 - Мрежа рекреативних простора 

05  Природно и културне вредности као потенцијал и ограничење за развој рекреације и 
туризма 

06 1. Колоквијум: Презентација  рада 

07  Односи јавно-приватно, глобално-локално, туриста -становник, место-неместо у 
развоју простора за рекреацију и туризам 

08  Радионица 2 - Програм и (ре)дизајн простора за рекреацију  
09  Еколошки, економски и социо-културни захтеви регенерације градских приобаља и 

њихов утицај на планирање и дизајн рекреативних простора 
10  Рекреативно туристички потенцијали градских приобаља: студије случаја 

11  Београдско приобаље: феномени, вредности, проблеми, потенцијали 

12 2. Колоквијум Презентација  рада 
13  Чији је јавни простор? Поседовање и присвајање простора, формално и 

неформално рекреативно коришћење 
14  Радионица 3 - Алтернативе рекреативног коришћења и уређења простора 

15  Финализација рада 

 

Обавезна литература: 

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

• Живковић Ј., (2006) Рекреација и туризам у функцији ревитализације градских речних приобаља, научно 
стручни скуп: Реконструкција и ревитализација града, Друштво урбаниста Београда, 2006. pp. 347-357 

• Baud-Bovy Manuel,Lawson Fred, (2002) Tourism And Recreation Handbook Of Planning And Design, Architectural 
Press, Oxford ( etc. ) 

• Marshall R. ed. (2001) Waterfronts in Post-Industrial Cities, SPON Press, London and NY 
• "Београдско приобаље", часопис ИНФО 18/07, Урбанистички завод Београда, 2007 
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Препоручена литература: 
• Живковић Ј. "Планирање рекреативних простора као фактора заштите и афирмације природних вредности у граду", 

зборник радова са симпозијума: Планирање и развој градова и региона , Удружење урбаниста Србије, Београд, 2005. pp. 
274-283 

• Ђукановић З.,  Живковић Ј., (2008) Public art and Placemaking / Jавна уметност и креирање места: студија случаја 
Београд-градска општина Стари град, Архитектонски факулет Универзитета у Београду; Београд;  

• Тилингер А. ет. ал. (2008)Студија београдског приобаља, прва фаза, Урбанистички завод Београда, Београд  
• Ђукановић З, Cherubini R., Живковић Ј. (2008). Градови, реке, обале / Рим – Београд, Италијански институт за културу, 

Београд 
• Живковић Ј., Ђукановић З.,Културнo-рeкрeaтивни пoтeнциjaли зa рeвитaлизaциjу индустриjскoг нaслeđa цeнтрaлнoг 

бeoгрaдскoг приoбaљa,: кoнфeрeнциjа: Рeкe и индустриjскo нaслeђe - Мoгућнoсти (рe)aктивaциje нaпуштeних 
индустриjских oбjeкaтa у Србиjи: изaзoви и прaксе, КУЛТУРКЛAММEР, Бeoгрaд, 2007, 
http://www.kulturklammer.org/docs/jelena_zivkovic.pdf 

• Eidrich R. J. (2005) Recreational Facilities,  John Wiley and sons, NY 
• Geraint J., Campbel Kit (2003) Outdoor Sports 1,2  , Arch. Press, NY 
• Ministere de la Jeunesse et des Sports, (1993) Equipements Sportifs Et Socio-Educatifs 1,2, Le Moniteur 
• Bund Deutscher Landschaftsarchitekten BDLA (Hg.,ed.) (2003) Event Landschaft? : zeitgenössische deutsche 

Landschaftsarchitektur = Event landscape? : contemporary German landscape architecture  ; Basel ; Boston ; Berlin : Birkhäuser 
• Tschumi, Bernard, (2004) Event-cities 1-3, Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press 
• Miles Malcolm (1997) Art, space and the city : public art and urban futures / London ; New York : Routledge 
• Amidon Ј. (2005) Radical landscape : reinventing outdoor space , London : Thames & Hudson 
• 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 
• Анализа уређења обала Саве и Дунава: Београдске обале река Саве и Дунава (приобаље и акваторија) као потенцијали 

развоја града Београда, (2002)  ГП: Београд 2021 Урбанистички завод Београда, Београд  
• Стратегија развоја туризма Београда (2008.) Институт економских наука, Београд , 

www.beograd.rs/download.php/documents/strat-turizam.pdf 
• Нацрт стратегије развоја града Београда: циљеви, концепција и стратешки приоритети одрживог развоја (2008.) 

PALGO center, Београд, http://www.beograd.rs/download.php/documents//development_strategy.pdf 
• Генерални план Београда 2021 (2003) , Сл. лист града Београда бр. 27/03: 916 
 

Начин полагања испита (садржај пројекта и семинарског рада): 

Семинарски рад 

Критеријуми оцењивања: 

• Редовно похађање и активност у настави, учешће на радионицама 
• Колоквијуми: самостална презентација, аналитичност и систематичност у обради теме 
• Семинарски рад - елаборат: 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 -елаборат 50 
колоквијуми 20+20   

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 

Статутарне одговорности и права студената: 
из статута АФ 

 


