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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, 2013/14 

 
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:      

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. Знање енглеског језика. Број студената на предмету ограничен на 16 
 

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.  

По завршетку предмета од студената се очекује да: 
• Разумеју контекстуалност, комплексност и динамичност значења и форми рекреације, као и услове и факотре њеног развоја 

у граду 
• Поседују знање о основним теоретским концептима развоја урбане рекреације  
• Буду способни за анализу и оцену рекреативног потенцијала урбаних простора/подручја, као и за изналажење адекватних 

форми за њихово програмско-просторно и обликовно унапређење
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Садржај наставе: 

Настава на предмету је усмерена на сагледавање, процену и унапређење могућности задовољавања рекреативних 
потреба становника и туриста у савременом граду, на одабраном урбаном подручју. 

Посебна пажња посвећује се питањима диверзификације стилова живота, пораста мобилности и потрошње, 
еколошким изазовима, развоју нових урбаних политика и економија - који доприносе промени улоге и значаја 
рекреације у развоју града. Поред тога, активности, садржаји и простори рекреације се сагледавају и кроз призму 
свакодневног живота и могућности изражавања „права на град“. У таквим условима се, поред традиционалних, 
разматрају и привремене, повремене, интегрисане и хибридне форме рекреације које обликују различити процеси 
производње урбаног простора.  

У складу с тим, тежиште рада на задатку јесте испитивање нових концепата урбане рекреације кроз истраживање 
просторног потенцијала одабраног урбаног подручја за повремено и привремено, организовано и неформално, 
планирано и алтернативно коришћење за културу, спорт, забаву, едукацију, окупљање, одмор и релаксацију.  

Рад на задатку се реализује у две фазе: 

1) Концепт активирања рекреативног потенцијала урбаног подручја. Обухвата истраживање карактеристика 
понуде рекреативних садржаја и простора, као и испитивањемогућности активирања рекреативног потенцијала 
урбаног подручја.  

2) Концепта коришћења и уређења одабраног простора за рекреацију. Обухвата истраживање форми и услова 
активирања одабраног простора за повремено/ привремено, организовано/ неформално 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 

02  Рекреација и туризам у савременом граду. Сталност, привременост, повременост 
боравка и коришћења простора. Самосталне и интегрисане форме рекреације 

03  Облици, врсте, циљеви развоја рекреативних простора у граду  
Карактеристике и квалитети мрежа отворених и  рекреативних простора. 
Доступност, разноврсност, адекватност понуде рекреативних садржаја у подручју 

04  Радионица 1 : Карактеристике и квалитети мреже рекреативних простора подручја- 
приказ резултата истраживања; идентификација проблема и вредности у подручју  

05  Природне и културне вредности као потенцијал и ограничење за развој рекреације и 
туризма у граду. Рекреативни садржаји као подршка очувању и промовисању 
природних и културних вредности подручја 

06 1. Колоквијум: Концепт активирања рекреативног потенцијала урбаног подручја 

07  „Град фантазије“ и ревитализација градских центара и приобаља; „Туристички град“ 
и нова урбана мобилност; Нови урбани хибриди 

08  „Право на град“ -  поседовање и присвајање простора, формално и неформално 
рекреативно коришћење, становници и посетиоци, мултикултуралност и рекреација 

09  „Здрав град“- концепт активног дизајна 
10  „Град игре“ - забава, креативност, едукација  и урбани дизајн 

11 2. Колоквијум Концепт коришћења и уређења одабраног простора за рекреацију 

12  Рад на пројекту 
13  Радионица 2 - Алтернативе рекреативног коришћења и уређења простора 
14  Рад на пројекту 

15  Финализација рада 
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Обавезна литература: 

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

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

 Живковић Ј., (2014) Ридер: Урбана рекреација  -  форме и концепти  
 Lydon M. et al. (2012), Tactical Urbanism: Short term action Long term change, NY: Street Plans 
 

Препоручена литература: 

 Haywood L. et.al (1995) Understanding Leisure, Cheltenham:Stanley Thornes 
 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 
 Eidrich R. J. (2005) Recreational Facilities,  John Wiley and sons, NY 
 Hannigan J. (1998 ) Fantasy City: Pleasure and profit in postmodern metropolis, London, NY: Routledge 
 Stevens Q. (2007) The Ludic City: Exploring the potential of public spaces, London , NY: Routledge  
 Lefaivre L., Doll H. (2007), Ground-up City-Play as a deisgn tool, Rotterdam: 010 Publishers 
 Judd D. , Fainstein S. (1999) The Tourist City, New Haven : Yale University Press 
 Hough M. (1995) Cities and Natural Processes, London: Routledge 
 Laundry Ch., (2008) The Creative City, Comedia, London: Earthscan  
 Ryan Z. (2006) The Good Life: New Public Spaces for Recreation, NY: Van Alen Institute 
 World Health Organization (WHO) (2008) A Healthy City is an Active City 
 Tschumi, Bernard, (2004) Event-cities 1-3, Cambridge, Mass. ; London : The MIT Press 
 Marshall R. ed. (2001) Waterfronts in Post-Industrial Cities, SPON Press, London and NY  
 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 
 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;  

 Јовановић Т. (2010) Празни простори Србије- Прва фаза: Београд, Београд: Завод за проучавање културног 
развитка 

 Тилингер А. ет. ал. (2008) Студија београдског приобаља, прва фаза, 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):

Завршни елаборат  обухвата све фазе рада на задатку у току семестра (резултати истраживања подручја и концепт 
активирања његовог рекреативног потенцијала, предлог програмско-просторног и обликовног решења за одабрану 
локацију). Формат завршног елабората је димензија А3   
Критеријуми оцењивања:

 Редовно похађање и активност у настави, учешће на радионицама 
 Колоквијуми: аналитичност и систематичност у обради теме, јасноћа и прецизност презентације резултата 
 Семинарски рад - елаборат: разумевање теме, структуирано приказивање материје, квалитет закључивања о 

предмету истраживања, јасна веза резултата истраживања и предлога унапређења простора 
Оцењивање: 
Од укупно 100 поена, студент 60 стиче радом у семестру (10 – активност, 5+5 радионице, 20+20 колоквијуми), а 40 
поена кроз предају и одбрану елабората као завршни испит 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  поена 
активност у току предавања 10 + (5+5) Семинарски рад - елаборат 40 
колоквијуми 20+20   

 

Услови предаје после заказаног рока: 
из статута АФ 
Статутарне одговорности и права студената:
из статута АФ 

 


