
Табела 5.2. Спецификација предмета на студијском програму основних академских студија 
Студијски програм : пејзажна архитектура 
Назив предмета: Реконструкција зелених површина 
Наставник/наставници: др Јована Петровић 
Статус предмета: изборни 
Број ЕСПБ: 5 
Услов: нема 
Циљ предмета 
Упознавање студената са специфичним методима и техникама које обезбеђују функционалну 
обнову старих зелених површина, које су еколошки, историјски, културолошки и социо-
прихолошки највредније зелене површине у граду и шире, и у којима основни биљни материјал 
чине репрезентативна стабла дрвећа. Разумевање свих етапа израде предлога пројекта 
реконструкције као и реализације процес обнове и одржавања старих урбаних зелених површина. 
Исход предмета  
Оспособљавање инжењера пејзажне архитектуре да ефикасно, функционално и на највишем 
стручном нивоу обнове и приведу функцији најстарије и највредније зелене површине, слободне 
зоне највише еколошке и историјско-културне вредности. Оспособљавање студената да сагледају 
све неопходне параметре пре доношења одлуке о предлогу реконструкције, као и поступцима и 
начинима обнове зелене површине. 
Садржај предмета 
Теоријска настава 
Основни принципи реконструкције зелених површина. Улога и значај зелених површина у 
будућности града. Пејзажне стратегије градова. Функционалност зелених површина. Архитектура 
биљака. Унапређење зелених површина процесом обнове. Категорије јавних градских зелених 
површина. Арборикултурне основе реконструкције зелених површина. Раст и развој дрвећа у 
урбанизованом простору, избор оптималних метода неговања најстаријег дрвећа, оцењивање и 
вредновање дендрофлоре, квантификовање функција зеленила и утврђивање метода техничких 
интервенција, инжењерски поступци у неговању старог дрвећа. Приступ дијагностификовању, 
алати за дијагностификовање, мерење физичког стреса, идентификовање уобичајних проблема 
украсних биљака:  абиотичке – механичке повреде, штете од олуја, хемијске повреде, промене 
температуре, недостатак нутријената, недостатак земљишта и лоши услова за развој корена, 
биотички проблеми, антропогени фактор.  
Примери успешне обнове старих јавних градских зелених површина у Европи и свету.  
Фазе и поступак процеса реконструкције јавних градских зелених површина. Функционална 
обнова зелених површина, методе, технике функционалне обнове зелених површина. Избор 
биљног материјала у процесу реконструкције. Контрола раста биљака. Неговање као основ  
превенције, поправке и унапређења функционалног стања биљака, инжењерски поступци у 
неговању старог дрвећа, утврђивање стабилности конструкције стабала, функционално 
анкерисање, заштита од грома. Операције одржавање јавних градских зелених површина и 
календар радова након обнове.   
 
Практична настава  
Рекогностицирање свих параметара и критеријума неопходних за израду предлога 
реконструкције јавне градске зелене површине. Теренски рад на старим и вредним зеленим 
површинама у граду. Инвентаризација и валоризација квалитета и функционалности свих 
структурних елемената зелених површина. Дијагностификовање проблема биљака на зеленим 
површинама. Групна израда семинарског рада/пројекта реконструкције одабране јавне зелене 
површине, одбрана/презентација и дискусија израђеног семинарског рада/пројекта.  

http://www.sfb.bg.ac.rs/jovana-petrovic/
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Број часова  активне наставе  Теоријска настава: 30 Практична настава: 30 
Методе извођења наставе 
Предавања Ex катедра, примена интерактивних наставних метода, израда студентских 
презентација на задату тему, израда групних семинарских радова/пројеката, презентације 
израђених семинарских радова/пројеката, дискусија и одбрана семинарски радова/пројеката 
студената, теренски рад на најстаријим зеленим површинама Београда. 
Оцена  знања (максимални број поена 100) 
Предиспитне обавезе поена Завршни испит  Поена 
активност у току предавања 5 писмени испит 20 
практична настава 5 усмени испит 20 
колоквијум-и 10 ..........  
семинар-и 40   
Начин провере знања могу бити различити наведено  у табели су само неке опције: (писмени испити, 
усмени испит, презентација пројекта, семинари итд......) 
*максимална дужна 2 странице А4 формата 
 


