
Табела 5.1 Спецификација  предмета  на студијском програму докторских студија 
Назив предмета: Спорт и рекреација у пејзажној архитектури 
Наставник или наставници: Ненад Ђ. Ставретовић, Јована Ж. Петровић, доцент 
Статус предмета: изборни предмет 
Број ЕСПБ: 8 
Услов: завршене мастер студије из области Пејзажна архитектура  
Циљ предмета  
Мултидисциплинарни приступ спортско-рекреативним просторима. Упознавање студената са методама и 
техникама сагледавања свих елемената природе (вода, ваздух, земљиште, вегетација, итд.), као и 
рекреативних активности и садржаја у простору у коме се одвија спорт и рекреација. Сагледавање утицај 
објеката спорта и рекреације на здравље тела и духа човека. Стицање знања о унапређењу и формирању 
рекреативних простора (садржаја) на одрживи начин у урбаној, субурбаној, руралној и средини блиској 
природи. 
Исход предмета  
Стицање знања за формирање и управљање спортским и рекреативним просторима малих површина (дечја 
игралишта, багминтон, одбојка, фудбал, итд.) и великих простора (трим-стаза, простора око водених 
површина (кејова), планинарских стаза и стаза здравља, шетачких стаза, бициклистичких тура, ауто-мото 
рели простора, спортских и туристичких комплекса хотела/клубова, ски-стаза и слично). Савладавање 
вештина потребних за процес планирања и пројектовања, изградње и управљања пејзажно-архитектонским 
просторима спорта и рекреације 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Значај и улога спорта и рекреације у отвореном простору; типови и актуелне класификација спортско-
рекреативних простора, рекреативних садржаја и активности; вредновање отворених простора за потребе 
спорта и рекреације; анализа/студија оправданости формирања спортско-рекреативних површина; анализа 
структурних елемената спортско-рекреативних простора; обликовање спортско-рекреативних површина; 
сагледавање специфичне проблематике постојећих спортско рекреативних простора; управљање спортско-
рекреативним просторима; флора и фауна рекреативних простора; рекреација на деградираним 
површинама (јаловишта, затворени копови и слично); Практична настава Теренска истраживања 
постојећих спортско-рекреативних простора и њихово вредновање коришћењем познатих техника и метода 
рада. Употреба расположивих мерних инструмената у процесу валоризације зеленила пејзажно-
арахитектонских објеката спорта и рекреације.  
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Број часова  активне наставе: 90 Теоријска настава: 40 Практична настава: 50 
Методе извођења наставе  
Интерактивна настава, предавања уз активно учешће студената, израда и одбрана семинарских радова 
Оцена  знања (максимални број поена 100):  
                                                                      ЕСПБ 
практични рад:                                                20  
семинарски рад:                                              40  
усмени испит:                                                  40 
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