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СТВАРАЊЕ ЗОНЕ РЕКРЕАЦИЈЕ У СМЕДЕРЕВУ ПО НАЧЕЛИМА КОНЦЕПТА 
PLEASURE CITY 
 
CREATING RECREATION ZONE IN SMEDEREVO ACCORDING TO THE PRINCIPLES 
OF THE PLEASURE CITY CONCEPT 
 
 
 
Кључни елементи по којима се град Смедерево препознаје као град великих потенцијала су близина реке Дунава и 
богато културно-историјско наслеђе. Потреба за интервенцијом јавила се из чињенице да приобаље у Смедереву и 
даље није довољно активирано, приступачно и привлачно. Дунавски кеј у средишњем делу града је једино место 
поред реке где становници шетају и проводе слободно време, док остале отворене просторе карактерише 
недостатак садржаја, неодговарајуће третирање и запуштеност упркос великом потенцијалу за унапређењем и 
регенерацијом због њихове због атрактивности саме локације. Отворени простори представљају централна 
места у граду у којима кроз различите активности долази до највеће интеракције у друштву. Смирујући утицај воде 
на психолошко стање је инспирација за активирање приобаља Смедерева, из чега је проистекао концепт града 
доколице (енг. Pleasure city). Концепт града доколице се заснива на задовољавању чула представљајући место 
провођења слободног времена, и као такав је погодан за истраживање отворених простора приобаља Смедерева. 
Циљ рада је да укаже на могућности унапређења постојећег квалитета отворених простора овог дела града кроз 
урбану регенерацију како би се повећало коришћење истих кроз различите видове активности. У оваквом новом 
окружењу доћи ће до веће заинтересованости становника за провођењем слободног времена и дружења. 
 
The key elements that identify the city of Smederevo as a city of great potentials are the proximity of the Danube River and the rich 
cultural and historic heritage. The need for intervention arises from the fact that the riverside in Smederevo is still not sufficiently 
activated, accessible and attractive. The Danube Quay in the central part of the cityis the only place next to the river where 
residents walk and spend their free time, while other open spaces are characterized by lack of content, inadequate treatment, 
neglect despite their great potential for improvement and regeneration due to the attractiveness of the location. Open spaces are 
central places in the city where the greatest interaction in society occurs through various activities. The calming effect of water on 
the psychological state is the inspiration for activating the riverside of Smederevo, from which the concept of Pleasure city emerges. 
This concept is based on satisfying the senses, representing a place for spending free time, and as such it is suitable for exploring 
the open spaces of the Smederevo Riverside. The goal of this paper is address possibilities on how to improve the existing quality 
of open spaces of this part of the city with urban regeneration by increasing their use through various types of activities. In such a 
new environment, there will be a greater interest of the residents in spending their free time and socializing.

4 
 
 
 

1. УВОД 
 
Смедерево је град средње величине у Србији који има развијену градску инфраструктуру. Међутим, и 
поред повољне локације, Смедереву недостају отворене, зелене, пешачке, рекреативне и бициклистичке 
површине. Град такође излази дужином од 22 километра на међународно важну реку Дунав. И поред тога, 
чини се да је приобаље Дунава у Смедереву недовољно активиранo, приступачно и атрактивно. Овај 
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простор, углавном је третиран као индустријска зона, што је довело до великог загађења и ненаменског 
коришћења приобаља. У физичком смислу, постоје препреке између приобаља и централних садржаја, као 
и непостојање везе између приобаља и историјског језгра – Смедеревске тврђаве. Неадекватно третирање, 
запуштеност и небезбедност отворених простора у овом делу Смедерева, смањује заинтересованост 
становника за провођењем слободног времена у истим. Ови проблеми резултирају недовољним 
коришћењем простора и мањком друштвене интеракције. 
 

 
Сл. 1. Шематски приказ истраживања (Извор:М. Десић, 2021) 

 
Приобаље Дунава представља најатрактивнију локацију великог потенцијала у Смедереву, па је урбана 
регенерација неопходна како би се подигао квалитет и искористио потенцијал близине реке. У складу са 
овим, циљеви рада су: 
1) Да се коришћењем принципа урбане регенерације поставе елементи за подизање атрактивности, 

функционалности и приступачности приобалног дела града унапреди постојећи квалитет отворених 
простора приобаља; 

2) Повећање коришћења отворених простора приобаља уз различите видове активности 
3) Идеја је да урбаном регенерацијом настану комфорна и угодна чиме ће се подићи квалитет отворених 

простора приобаља у Смедереву; и 
4) Стварање простора са пријатним амбијентима који ће својим карактером и структуром повећати 

заинтересованост становника за провођење слободног времена. На тај начин доћи ће до веће 
интеракције између становника, који ће бити у могућности да овај простор користе на различите начине. 

 
2. КОНЦЕПТ ГРАДА ДОКОЛИЦЕ 
 
За сам доживљај отвореног простора утиче и његов карактер – атрактивност, удобност, функционалност и 
приступачност. Вода, односно река, представља главни симбол за релаксацију, опуштање и пружање 
осећаја задовољства, па се из тог разлога јавила идеја за концептом града доколице (енг. pleasure city). 
Од своје прве употребе реч pleasure имала је конотацију уживања, задовољства и опуштања. Бернар Чуми 
(Tschumi, 1977), сугерише да је „архитектонско задовољство двоструко; задовољство геометрије реда и 
задовољство простора“. Грант Хилдебранд, амерички архитекта и историчар архитектуре, коментарише, 
„Предмете наше сензорне перцепције смештамо у уређене категорије. На тај начин проналазимо 
задовољство и код предмета - на пример, цвећа - које такође у основи поседују висок степен уређености.“ 
Отворени простори представљају централна места у граду у којима је социјални фактор доминантан. То 
су места окупљања, дружења и рекреације па је социјални аспект битан у формирању утиска о самој 
атмосфери која ту влада. Са друге стране, за сам доживљај простора, неопходан је просторни и обликовни 
квалитет, који чине урбани дизајн. Урбаним дизајном подиже се и унапређује амбијенталност простора који 
као резултат има већу заинтересованост становника за различитим коришћењем тог простора.  
Однос човек-простор је увек у одређеној релацији. Првенствено, човек мења и прилагођава околину својим 
потребама (уређујући, стварајући нове просторне обрасце, изградњом објеката, путања,..). Друштво 
заузима одређену форму у простору у смислу организације, међусобних односа и стварају обрасце и 
правце кретања и сусретања, различтитих густина и концентрације (Hillier & Hanson, 1984). Са друге стране, 
човек се прилагођава законитостима и правилима које у том простору владају. Својом формом и 
организацијом простор утиче на интензитет и врсту друштвених активности. 
Гиденсова теорија структуралности говори о томе да простор није само физичка димензија унутар које су 
друштвене групе структурисане, већ треба бити посматран у смислу укључености у систем 
интеракције(Giddens, 1984). 
Идентитет одређеног простора не може бити сведен само на свој обликовни, физички аспект, већ мора 
поседовати функционалне и културне аспекте (Ђукић и Антонић, 2019).  
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Анри Лефевр (Lefebvre, 1973) сматра да се простор не може посматрати само као физички простор, већ и 
као целина коју је продуковало друштво. Лефеврова теорија је значајна због разумевања различитих 
процеса у простору, и због чињенице да у њој Лефевр систематски интегрише категорије града и простора у 
једну свеобухватну друштвену теорију.  
У „Животу међу зградама“ Јан Гел (Gehl, 1996) се слаже да је кроз урбани дизајн, уз одређена ограничења 
могуће утицати на број корисника јавног простора, колико дуго ће индивидуалне активности трајати и који 
тип активности се може на том простору развити. Гел сматра да се само неопходне активности дешавају у 
мање квалитетном јавном простору, за разлику од квалитетнијег простора где ће људи дуже остајати, уз 
велики број других могућих друштвених активности. По његовом мишљењу, јавни градски простор има 
главну улогу места сусрета и истиче битност осећаја личне сигурности. 
ППС (Project for public spaces) наводи четири основне одлике доброг места (Walljasper and PPS, 2007)5: 
1) Добра места промовишу социјализацију. Места која највише волимо је где срећемо познате људе, места 

која желимо промовисати другим особама, која постају центар активности нудећи велики број разлога 
зашто би тамо боравили. 

2) Активности које се нуде. Места која нуде разнолике активноси, осим седења и посматрања, као разлог 
да се на једном месту проведе дуже времена 

3) Конфорна и атрактивна места која позивају на шетњу или задржавање. Одговарајући урбани дизајн који 
наводи да је то место где желимо бити 

4) Приступачна места, која можемо препознати и с дистанце. Неприступачна места ће остати празна, 
усамљена, често занемарена, или оронула. 

Теза Гранта Хилдебранда у „Порекло архитектонског задовољства“ (Hildebrand,1999) користи дарвинске 
концепте порекла и еволуције, да би тврдила да је задовољство које доживљавамо у неким архитектонским 
просторима директно повезано са различитим урођеним понашањем које се користи у процени места. Он 
сматра да ти простори првенствено треба да буду приступачни, да делују умирујуће и да се карактеришу 
истовременом сложеношћу и редом. Оно што је најјаче у осећају задовољства у архитектонском простору 
јесте вредновање форме и функционалности простора. Хилдебранд користи као синониме задовољства 
–срећу, свиђање, узбуђење, одмор, одушевљење, афинитет и посебност (као супротност уобичајеном) – 
заправо идентификују широк спектар емоција и реакција, па се из тог разлога распон аспеката 
задовољстава не може се лако повезати у јединствени конструкт. 
Постиндустријске револуције и борба за права радника у високо индустријализованом друштву доводе до 
почетка смањења радног времена и слободно време као феномен постаје широко присутан сада и код 
средње и ниже класе радника у свету (Јоловић, 2019).  
Теорију „слободног времена“ предвидео је Димаздије (Joffre Dumazedier) 1960-их у свом делу „Ка 
цивилизацији доколице“. Постоје различити начини провођења слободног времена у отвореном простору, 
али најчешћи су: (1) забава, (2) одмор, (3) пасивна рекреација, (4) активна рекреација и (5) дружење. 
Одмор у слободном времену подразумева слободно одабрану делатност, која по природи може бити 
физички пасивна, а која за циљ има одмор. У случају физичког одмора, тј. опуштање, онда се говори о некој 
врсти пасивне активности. Телесни положај (лежање, лешкарење или удобно седење) је један од услова за 
ефикасан одмор ове врсте.  
За квалитетно провођење слободног времена, један од најбитнијих чинилаца јесте осећај пријатности, 
односно комфора у датом простору. Осим тога битни су и климатски, просторно-амбијентални и 
социјални услови за осећај комфорног и пријатног окружења (Јоловић, 2019). У сваком случају за 
рекреацију се везује ослобађање вишка физичке енергије што за циљ има довођење тела и бића у стање 
равнотеже. Рекреација је активност и подразумева индивидуалну или колективну друштвену делатност која 
је слободно одабрана. Као таква има физичку и психолошку компоненту. Да би привукао пажњу становника, 
простор као ресурс мора да квантитативно и квалитативно задовољава потребе корисника. 

 
Сл.2.Пример активности током провођења слободног времена 

(Извор: https://healthycity.weebly.com/english-site.html) 

                                                 
5
 Project for public spaces, преузето 15.03.2021.са: https://www.pps.org/ 

https://healthycity.weebly.com/english-site.html
https://www.pps.org/
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3. КОНЦЕПТ ЗДРАВОГ ГРАДА  
 
Концепт здравог града (Енг. Healthy City) јавио се из потребе да се искористе природне карактеристике и 
психолошки утицаји воде, односно Дунава кроз промовисање здравог и активног начина живота. Овај 
концепт се надовезује са концептом града доколице у смислу здравог коришћења простора приобаља 
Смедерева током уживања и провођења слободног времена. 
Начин на који се градови планирају и управљају може битно утицати на здравље њихових становника. 
Здраво урбано планирање значи планирање за људе где се промовише значај здравља и здравог начина 
живота. Оно промовише идеју да је град много више од зграда, улица и отворених просторавећ је жив 
организам, чије здравље уско повезано са здрављем његових становника (Извор: https://www.who.int/). 
„Здрави град је онај који у континуитету ствара и побољшава физичко и социјално окружење и 
проширује ресурсе заједнице који људима омогућавају да се међусобно подржавају у обављању свих 
животних функција и развијају до свог максималног потенцијала“ (Health Promotion Glossary, 1998). 
Циљеви концепта „Healthy city“ су: 

• Створити окружење које подржава здравље увођењем рекреативних садржаја 
• Постизање доброг квалитета живота 
• Обезбедити основне санитарне и хигијенске услове 
• Обезбедити приступ здравственој заштити 

 
Сл.3. Примери јапанских, зен башта и хилинг башта  

(Извор: https://gardendiyideas.com/33-of-the-worlds-most-beautiful-zen-garden-designs, преузето 20.3.2021.) 
 
Постојање здравог града не зависи само од здравствене инфраструктуре, већ и од посвећености у 
побољшању околине града и спремности да се успоставе потребне везе у политичким, економским и 
цивилним секторима. Простори у којима се борави или у којима се врши нека активност, умногоме су битни 
за здравље и опште благостање ума, било да је реч о отвореним или затвореним просторима. Коришћење 
простора може бити пасивно (у виду борављења у природи, седења, посматрања) и активно (спорт, 
рекреација, социјализација). У оба случаја сви простори треба да кориснику пруже комфор адекватан 
активностима које се у њему дешавају, што резултира угодним осећајем и бољим општим здрављем 
(Извор: https://www.who.int/). 
 
4. ЈУГОВО У СМЕДЕРЕВУ – ОДАБРАНА ЛОКАЦИЈА ЗА ИСТРАЖИВАЊЕ 
 
Као локација великих потенцијала, приобални потез код парка Југова у западном подунавском делу 
Смедерева представља простор који је неизграђен и запуштен (слика 4). Овакав простор пружа  могућност 
за постојање великог броја могућих садржаја и функција, али оне не треба да ремете идеју ревитализације 
простора. Иако постоји велики број неатрактивних и неизграђених приобалних простора, изабран је овај 
простор због својих природно-географских карактеристика и веће површине од осталих простора 
приобаља. У овом простору првенствено је предвиђено функционално оживљавање простора. Пошто је ово 
приобални простор и налази се у природном окружењу, потребно је сагледати које су то могуће активности 
и садржаји који се могу одвијати. На овај начин ће доћи до давања одређених намена простору а тиме и 
већем каснијем коришћењу од стране становника.  
 



 
               Стварање зоне рекреације у Смедереву по начелима концепта plessure city 
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Сл.4. Приказ одабира локације  (Аутор: М. Десић, 2021) 

Све функције које ће бити уведене у овај простор биће повезане главном карактеристиком и темом, а то је 
се становници подстакну на друштвену интеракцију и да се осећају задовољно и пријатно у новој средини. 
Такође, треба их повезати и у просторном смислу, узевши у обзир природно окружење, воду, визуре, 
саобраћајну повезаност.  
Дефинисање потенцијала и ограничења, циљева интервенције, пројекције развоја – При посматрању 
парка Југова, може се приметити да је овај простор неизграђен, запостављен, иако се налази у непосредној 
близини Аква парка Југова. Највећи проценат овог простора представља травнату површину са дрвећем.  У 
залеђу овог простора налазе се куће и викендице, што представља одговарајућа ограничења када је 
планирање простора у питању. Смењивање ових функција у постојећем стању, слаба саобраћајна 
повезаност али и слаба носивост тла приобаља представљају изазове у даљем планирању. Због директног 
контакта са водом простор код парка Југово садржи амбијенталну вредност, са повољним природним 
карактеристикама, јер је терен у овом делу Смедерева готово раван. Раван терен представља велики 
потенцијал за могућност одигравања великог броја активности. Највећа предност ове локација јесте 
близина реке, што ствара велике могућности за увођењем многих садржаја који имају за циљ опуштање и 
релаксирање становника  због визуелног и аудитивног квалитета воде.  
У табели 1. су приказане основе намене, активности и садржаји који су предвиђени на изабраној локацији у 
контексту концепта града доколице, као и зоне које су проистекле из наведених садржаја.  

Табела 1: Предложене намене, активности и садржаји за изабрану локацију на Југову 

 
 
У следећем прилогу приказане су мапе које су анализиране у односу на постојеће стање, као и предлог 
зонирања будуће просторне организације.  
 

 
Сл. 5. Разрада концепта новог места доколице на Југову (Аутор: М. Десић, 2021) 



I Искуства и перспективе урбанистичког планирања са једностепеним концептом плана као основним 
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5. ЗАКЉУЧАК 
 
Приобаље Дунава у Смедереву представља простор најатрактивније локације, како за локалне становнике, 
тако и за туристе. Овај простор, углавном је третиран као индустријска зона, што је довело до великог 
загађења и узурпирања приобаља. Због близине пруге, већина становника Смедерева се, током 
испитивања, изјаснила да је овај простор небезбедан и неприступачан. Иако је имала велику улогу и значај 
током историје, индустријализацијом приобаља је узурпиран и загађен велики простор, што је резултирало 
променом сликe града. 
Из планске документације се може закључити да је у појединим деловима града дошло до прекомерне и 
неартикулисане изградње, којом су не само поремећени остаци урбаног наслеђа и општи изглед града, већ 
је и повећаним капацитетима урбаних садржаја угрожен квалитет живота. Проблем и претње у даљем 
планирању приобаља представљају плавни простори приобаља, који ограничавају број могућих решења. Из 
ових разлога, простор приобаља је недовољно искоришћен, у неким деловима неприступачан и запуштен.  
Отворени јавни простори који су атрактивни, функционални и приступачни привлаче људе и подстичу да се 
друже, проводе слободно време, па је неискоришћеност потенцијала приобаља послужио као главни мотив 
за регенерацију. Увођењем одређених елемената и садржаја довешће  до активирања ове најатрактивније 
локације и мењања слике града. Из претходних анализа утврђено је да физичка структура у граду значајно 
утиче на активности које се ту обављају. Кроз планску документацију се може видети да се планира 
изградња објеката у рекреативне сврхе, увођење бициклистичких стаза и других садржаја па се може 
закључити да се тежи активирању овог простора кроз различите видове активности.  
Концепт града доколице проистекао је као резултат сагледавања постојећег стања запуштености отворених 
простора приобаља Смедерева, са идејом да се овај простор активира увођењем рекреативних садржаја, 
али и садржаја за опуштање где ће становници „побећи“ од гужве и убрзаног начина живота. Ради потребе 
да се искористе повољни психолошки утицаји воде, односно Дунава, јавила се идеја о увођењу концепта 
здравог града којим ће се промовисати значај здравља и здравог начина живота стварањем угодних 
амбијената у простору и увођењем елемената урбаног дизајна који ће подржати овај концепт. Посматрањем 
постојећег стања неискоришћености потенцијала приобалног појаса парка Југова, и сагледавањем потреба 
становника Смедерева,  може се закључити да ће примена ова два концепта довести до повећања 
квалитета живота и мењања опште слике града Смедерева. . 
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