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УВОД

1. Потреба и разлози израде „Појмовника просторног планирања”
„Појмовник просторног планирања“ је резултат идеје да се на једном месту обједине
и систематизују термини који се користе у просторном планирању. У зачетку, ова
идеја била је ограничена само на формирање листе термина из области просторног
планирања како би се омогућило њихово уврштавање у електронски доменски
речник корпуса српског језика. Међутим, убрзо се јавила наша жеља и потреба
да се ово претвори у прави Појмовник који ће, поред примарне функције извора
информација о садржају појмова који се користе у просторном планирању, у великој
мери допринети теоријско-методолошкој бази просторног планирања и појашњењу
његове апликативне стране. Такво дело засигурно може користити студентима
студијског програма: просторно планирање, али се не треба ограничавати само на
поменуту групу студената, као ни на оне који се тек упознају са струком просторног
планирања. Препознаје се значај за далеко шири круг научника и стручњака који
желе да се информишу или подсете на теоријске и стручне појмове, који су због
интердисциплинарног карактера просторног планирања, потекли из научних
области и дисциплина везаних за: природне системе и ресурсе; становништво
и социјални развој; социологију; право; архитектуру и урбанизам; географију;
урбани и рурални развој; економију; просторни развој привредних делатности;
регионални развој; инфраструктурне системе; екологију; заштиту животне средине, предела, природних и културних добара и др. Ништа мањи није значај и улога
коју овај Појмовник може имати за остале кориснике, нпр. представнике управе
или јавних установа; појединце, групе или организације са учешћем или интересом у процесу управљања просторним развојем; приватни сектор; инвеститоре/
наручиоце израде планских докумената; као и за шире грађанство, са циљем да
им се појмови просторног планирања изложе на јасан и разумљив начин.
Потреба да се објави „Појмовник просторног планирања“ је потекла из чињенице
да у пракси просторног планирања постоји празнина кад је у питању свеобухватан
приказ термина који се користе у овој струци. Та појава се уочава једнако код нас
и у свету. Наиме, кроз истраживачки рад на овом Појмовнику, уочено је да су
до сада објављивани углавном речници, појмовници, енциклопедије, лексикони,
глосаријуми и сл. у оквиру дисциплина које су сродне просторном планирању (нпр.
за потребе архитектуре, урбанизма, становања, грађења, географије, економије,
туризма, права, екологије, заштите животне средине, итд.) а у њима се одреднице
везане за просторно планирање спомињу успут или нису довољно апострофиране.
Једино се у појединим преводима речника са страних језика (Речник кључних термина који се користе у политикама просторног развоја Европе) и у документима
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другачијег основног карактера (Просторни план Републике Србије; Стратегија
просторног развоја Републике Србије) јављају издвојене листе објашњених термина
просторног планирања. Важност „Појмовника просторног планирања“ се огледа
и у томе што на језичком подручју некадашње Југославије никада до сад није
приређено овакво референтно дело, којим се објашњавају термини коришћени
у просторном планирању, а да при том нису допуна ширем контексту појмова из
области становања и грађења (Јанић, 1998), односно појмова из области урбанизма,
архитектуре и пејзажне архитектуре (Lipovac, 2014).
Многобројни су разлози израде „Појмовника просторног планирања“, међу којима
свакако треба истаћи подударност са јубилејом којим се 2017. године обележава
40 година откад је основан и у континуитету траје студијски програм Просторно
планирање на Географском факултету Универзитета у Београду. На неки начин,
Појмовник чини омаж генерацијама професора који су тај курс градили и репер
на основу кога се у овом тренутку може сагледати развој просторно планерске
мисли код нас и у свету. Још један искорак, у нади да је то уједно допринос овог
дела, јесте промоција мултидисциплинарне сарадње и синергије приступа и знања
ауторки које потичу из миљеа просторно планерске и библиотечко-информатичке
професије.
2. Садржај
Просторно планирање је, због своје интегративне улоге, научна дисциплина чији
појмови чине нераскидиво јединство са појмовима других, сродних научних дисциплина. У том смислу, велики изазов при изради овог Појмовника представљала
је потреба за свеобухватним приступом са једне стране и постављање граница
докле треба ићи са укључивањем термина који су „позајмљени“ из других дисциплина, са друге стране. Круцијално питање које се пред нама нашло је: „Шта треба
да уђе у Појмовник, а шта не треба?“
Пошавши од одговора на други део питања, „Појмовник просторног планирања“
не садржи посебно издвојена имена и биографије теоретичара који су утицали
на просторно планирање као што, у начелу, не садржи називе научностручних
области чија се знања примењују у просторном планирању (изузетак су термини
„просторно планирање“ и „урбанизам“). Међутим, у Појмовник је уврштен немали број појмова из сродних и повезаних области јер су постали интегрални део
речника просторно планерске струке.
Жеља да Појмовником буду приказане теорије и концепти који су утицали на
развој планерске мисли, определила нас је да их укључимо у садржај овог дела.
Такође, обухваћени су појмови који објашњавају одређене конвенције, повеље,
протоколе, агенде, директиве, значајна документа, иницијативе, као и мреже,
фондове, организације и програме сарадње, првенствено оне који се односе на
европске земље и значајни су за просторно планирање.
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Како је просторно планерска теорија и пракса изложена променама и изазовима
које су резултат економских, финансијских, еколошких и друштвено-политичких
криза/транзиције са којима се суочава савремено друштво, у „Појмовнику просторног планирања“ су сублимирани појмови који су саставни део професионалног речника просторног планера данашњице, као и појмови који су некада били
значајни и могу се сврстати у историјат и ретроспекцију доминатних праваца и
утицаја на развој друштвене праксе просторног планирања.
Појмовником су обухваћене поједине позајмљенице из страних језика, нарочито
из енглеског, а које су најчешће дате у облику како су транскрибоване на српски
језик, чак и у варијантама (нпр. „џентрификација“ и „гентрификација“).
Поред тога, саставни део појмовника су скраћенице страних назива и општих
појмова (нпр. NIMBY).
Присутни су и страни изворни изрази терминолошког карактера (нпр. француски
израз Acquis communautaire).
У приступу садржају „Појмовника просторног планирања“ настојале смо да
задржимо максималну објективност наводећи сва значења, односно модалитете
употребе одређених термина, посебно у случају опречних тврдњи и ставова узрокованих неадекватним преводом термина са страног језика на српски. Међутим,
то не значи да смо заузеле улогу „пасивног посматрача“, већ смо самим одабиром
појмова, као и својим коментарима дале лични печат овом монографском делу.
Овако конципиран „Појмовник просторног планирања“ садржи 2020 појмова. До
овог броја појмова дошло се прикупљањем и одабиром на основу раније наведених критеријума. Могуће је да ће неко од читалаца проценити да се у појединим
сегментима Појмовника ишло до превелике детаљности, као што није искључена
могућност да је неки од термина који би требало да буде обухваћен заправо изостао
из овог издања. Садржај „Појмовника просторног планирања“ не треба посматрати
као нешто што је једном детерминисано и непроменљиво. Уколико се јави потреба,
он се може преиспитати, и у складу са тим проширивати, осавремењивати и на
друге начине унапредити.
3. Начин обраде
У „Појмовнику просторног планирања“, појмови нису разврстани тематски већ
по азбучном редоследу. Тако се, на пример, један за другим налазе појмови под
одредницама „кота нормалног успора“ и „кохезивна политика“. Присутни су појмови у оквиру свих слова азбуке.
Како су неки појмови морали да остану наведени на изворном латиничном писму,
у том случају њихово место у Појмовнику је под аналогним ћириличним почетним
словом и у редоследу који прати азбуку. На пример, у оквиру слова „Ц“ (латинично
„C“) најпре је наведен појам „цистерна за воду“, а потом „CORINE база података
о земљишном покривачу (CLC)“.
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Називи појмова су дати болдовано (масним словима), а могу бити праћени називом синонима који је исписан обичним словима, у загради. По правилу, термини
нису праћени њиховим преводом на енглески језик. Изузетак су термини где је
због превода са оригиналног страног језика било неопходно да се тај оригинални
назив наведе (нпр. за „ефекат исцрпљивања“ (енгл. backwash effect)) а све у циљу
елиминисања двосмислености. Након назива, синонима и евентуалног превода
термина на страни језик (енглески, француски, немачки, руски, латински, итд.),
следи опис садржаја појма. Тип употребљених слова (обична, курзивна, болдована)
у опису појма нема везе са правилношћу или неправилношћу поједине речи. За
сваки облик треба сматрати да је добар уколико није друкчије речено.
Природа Појмовника је таква да описи и дефиниције појмова нису могли доћи
искључиво из једног извора нити само „из глава ауторки“. Зато се иза описа садржаја појма наводе болдовано (масним ознакама) у угластим зградама, бројеви који
тачно реферирају на број под којим је тај извор дат у листи референци. Више бројева
у угластим заградама означава више извора у којима се може наћи таква дефиниција појма. На тај начин, читалац добија јасно упутство о извору/изворима где
може да пронађе наведену дефиницију појма, као и да се заинтересује да прочита
додатну литературу и више сазна у вези са одређеном темом. Задржале смо право
мањег прилагођавања или скраћивања појединих описа појмова из оригинала.
Такође, на појединим местима смо морале да наведемо своје допуне што је јасно
назначено следећим текстом (прим.аут.). Незнатан број појмова није могао да се
веже за конкретан писани извор (нпр. када смо користиле поједине своје белешке
које нису објављене), и у том случају, на крају описа термина, изостао је број у
загради којим би појам био повезан са одређеном референцом.
Настојале смо да у Појмовнику обрадимо и коришћене синониме као и антониме
одређених појмова. У случају синонима и сродних значења појма, иза описа појма
и броја референце стоји ознака (Видети под: ...). Код антонима или другачијих
тумачења појма, иза описа појма и броја референце стоји ознака (Видети и: ...).
Референце су уређене према APA – American Psychological Association стилу који
се најчешће користи у друштвеним наукама. Листа референци које су наведене
на изворном језику и писму дата је азбучним редоследом према почетном слову
презимена првог аутора, а испред сваке референце је у угластој загради постављен
број који је истоветан назначеном броју у позивању код појмова. У случају кад је
било више извора од истог аутора, референце су сортиране обрнуто хронолошки,
а кад је било више извора од истог аутора исте године, навођене су ознаке „а“ и
„б“ уз годину издања.
На крају, због боље прегледности појмова који су наведени као скраћенице и због
лакшег сналажења читалаца, дата је Листа коришћених скраћеница. У овој листи
су скраћенице из страних језика праћене пуним називом на том језику (у курзиву)
и преводом на српски језик, док су скраћенице из српског језика (ћириличним
писмом) праћене само пуним називом на српском језику. Навођење скраћеница
у Листи прати азбучни редослед.
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4. Упутство за коришћење
Природа Појмовника омогућава да се он не мора читати линеарно. Може да се
почне од било ког његовог дела и прескаче у зависности од интересовања за неку
одређену тематику или тражења синонима, односно антонима појмова. Важно је да
читалац може лако да провери извор који је коришћен при дефинисању конкретног
појма, односно да зна да уколико код појма нема позива на извор, у том случају
се дефиниција не може приписати неком документованом извору, тј. изворима.
Уколико је коришћено неколико дефиниција једног појма, оне су у оквиру тог
појма нумерисане у обичним заградама, пре навођења сваке дефиниције. Редослед
дефиниција априори не одражава њихов значај.
Код навођења синонима појмова или поткатегорија у оквиру појмова са ширим
значењем, није понављана дефиниција која је дата на другом месту у Појмовнику,
већ је читалац упућен на основни појам тако што уз назив синонима појма стоји
(Видети под:...).
Преглед скраћеница на крају Појмовника помаже информисању читаоца о томе да
су термини за које се користе скраћенице на српском или страном језику уврштени
у Појмовник под одговарајућим словом азбуке.
5. Извори грађе
Полазећи од садржаја и намене „Појмовника просторног планирања“, при утврђивању термина и њиховој обради, употребљени су следећи извори: појмовници,
речници и енциклопедије научних дисциплина које су повезане са просторним
планирањем; глосаријум Стратегије просторног развоја Републике Србије 2009-2013-2020 и глосаријум Просторног плана Републике Србије: 2010-2020; речник
кључних термина који се користе у политикама просторног развоја у Европи
(ЦЕМАТ); релевантни закони, правилници и стратегије у употреби у пракси
просторног планирања у Србији; уџбеничка литература за просторне планере;
друге књиге; приручници; научни радови; општи речници; и различити извори
у електронском облику.
У приређивању овог Појмовника коришћено је укупно 378 референтних извора
литературе.
Према учесталости извора грађе, посебно издвајамо појмовнике, речнике и енциклопедије из којих је, уз јасну назнаку да је реч о цитату, преузет део појмова:
1) „Појмовник: становање, грађење, планирање“, аутора Миодрага Јанића, из 1998.
године;
2) „Речник савремене српске географске терминологије“, ауторке Наталије Мастило, из 2013. године;
3) „Енциклопедија Животна средина и одрживи развој: књига тачних одговора“,
аутора Бранке Стевановић и сарадника, из 2003. године;
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4) „Englesko-hrvatski stručni pojmovnik za urbaniste, prostorne planere, arhitekte i
krajobrazne arhitekte“, autora Nenada Lipovca, iz 2014. godine;
5) „Ekorečnik. Pojmovnik o životnoj sredini“, autorke Mare Đukanović, iz 2001. godine;
и
6) „Enciklopedija arhitekture: arhitektura, urbanizam, dizajn, enterijer“, Tom 1, A-N,
i Tom 2, N-Ž, autora Slobodana Maldinija, iz 2004. godine.
Водећи рачуна о ауторским и сродним правима, на овом месту наводимо као
извор грађе, уз јасну назнаку да је реч о цитату, рукописе проф. др Бранислава
Дерића под насловом „Regionalno planiranje“ из 2006. године. Текст ових рукописа
у електронском облику налази се у Посебној библиотеци др Бранислава Дерића на
Географском факултету Универзитета у Београду, деловодни број 229, од 26. маја
2017. године.
6. Захвалница
На крају, али не и по важности, истичемо неспорну чињеницу да овог Појмовника
не би било без велике подршке Института за архитектуру и урбанизам Србије у
коме смо запослене, уз део финансијске помоћи Министарства науке, просвете
и технолошког развоја Републике Србије. „Појмовник просторног планирања“ се
штампа са препоруком рецензената: проф. др Бранке Тошић, редовног професора Географског факултета Универзитета у Београду; проф. др Дејана Ђорђевића,
редовног професора Географског факултета Универзитета у Београду; и проф. др
Марије Максин, научног саветника Института за архитектуру и урбанизам Србије.
Унапред захваљујемо за поверење и корисницима Појмовника, посебно онима
који буду осетили потребу да нам се јаве са својим критичким примедбама или
предлозима за обогаћивање садржаја и усавршавање начина обраде што нам може
користити у будућем раду.
Ауторке

x

абиотички фактори

A
абиотички фактори Фактори средине условљени утицајем неживе природе
(нпр. клима, рељеф и др.). [184]
авантуристичке активности Обухватају туристичке активности које се одигравају у необичним, егзотичним, удаљеним или „дивљим“ дестинацијама.
Обично се повезују са високим нивоом
физичке активности учесника, угла
вном на отвореном. Такође подразумевају културну размену и интеракцију и
контакт са природом. У авантуристи
чке активности се сврставају: слободно пењање, пешачење, бициклизам,
параглајдинг, једрење, вожња кајаком,
рафтинг, сплаварење, проучавање кањона, проучавање пећина, џип сафари и др.
Агенда 21 Програм усвојен на Рио конференцији о животној средини и развоју 1992. године. Садржај овог документа
најбоље одсликава његов програмски
карактер и комплексност онога што се
данас разуме под проблемима живо
тне средине у контексту развоја. Агенда 21 има четири дела: I Социјална и
економска питања; II Заштита и управљање ресурсима за развој; III Јачање
улоге значајних друштвених група; и IV
Средства за остваривање Агенде. [309]
агломеративне економије (1) Настају
као резултат индустријализације, урбанизације и друштвене поделе рада. На
2

агломерација

настајање агломеративних економија у
градовима утиче ширење тржишта, специјализација, смањење производних
трошкова, праг развоја (мерено бројем
становника и дохотком као условом
за развој урбане техничке и социјалне
инфраструктуре), пораст становништва
(што је услов развоја одређених школских, културних и здравствених установа), комплементарност индустрије и
технологије, квалификована радна снага, предузетнички таленат, финансијске
и комерцијалне институције, иновације
и непосредни контакти. [137]
(2) Агломеративне економије обухватају
економије обима, локационе економије и
урбане економије. Економије обима су
везане за повећање обима произведеног добра чиме се смањују трошкови по
јединици производа. Локационе економије настају када се више предузећа из
исте индустрије лоцира у једном граду. Урбане економије настају када се у
граду лоцирају разноврсне привредне
делатности, а посебно индустрије из
различитих грана. Локационе и урбане
економије чине екстерне економије. [4]

агломерација (насеобинска) (1) Целина добијена придруживањем, припајањем, скупљањем, гомилањем; термин
који се претежно употребљава за градска насеља и означава гушћу концентрацију градова на мањем простору.
Под агломерацијом се може подразумевати и један велики град са приградским насељима (нпр. београдска
агломерација). (Видети под: градска
агломерација). [184]
(2) Збир насеља разног типа и величине,
настао услед просторног и функционалног повезивања у процесу урбанизације
и концентрације. То је заједница у којој

О АУТОРКАМА

Др Јасна Петрић, дипломирани просторни планер, рођена је 11.
јуна 1974. године у Београду, Република Србија. По завршетку
Шесте београдске гимназије (смер: математичко-програмерски
сарадник) 1993. године уписује студије Просторног планирања на Географском факултету, ПМФ, Универзитета у Београду. Након основних студија, 1999. године добија стипендију за
докторске студије од Факултета за инжењерство Универзитета Стратклајд (Faculty of Engineering, University of Strathclyde)
у Глазгову, Велика Британија, где докторира 2003. године на
Департману за архитектуру и градитељство (Department of
Architecture and Building Science). Од августа 2004. године је
запослена у Институту за архитектуру и урбанизам Србије
(ИАУС), тренутно у звању виши научни сарадник у Центру за просторни развој и животну
средину ИАУС-а. Лиценцу Инжењерске коморе Србије за одговорног планера стекла је 2010.
године. Аутор је око 70 научних публикација у области одрживог урбаног и регионалног развоја,
резиденцијалних преференција, социоекономских анализа и пројекција. Руководилац је домаћег научног пројекта ИАУС-а у области интегралних и интердисциплинарних истраживања
у периоду 2011-2017. године. Учесник је на неколико међународних научних и регионалних
пројеката. У досадашњем стручном раду руководила је израдом два Просторна плана подручја
посебне намене, а такође је учествовала као члан тима из ИАУС-а у изради 15 просторних и
урбанистичких планова на територији Републике Србије и Републике Црне Горе. Ангажована је
у оквиру издавачке делатности ИАУС-а, као председник Издавачког савета ИАУС-а (од априла
2015. године) и члан уређивачког одбора часописа међународног значаја “SPATIUM” (од 2015.
године). Члан је Редакционог одбора водећег националног часописа „Изградња“ (од децембра
2012. године). Заменик је председника Научног већа ИАУС-а (од априла 2015. године). Заједно
са колегама из ИАУС-а, добитник је Треће награде на 23. међународном салону урбанизма у
Београду (2014. година), и признања на 25. међународном салону урбанизма у Сремској Митровици (2016. година) за радове у категорији Истраживања и студије из области просторног и
урбанистичког планирања.
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Милена Милинковић, дипломирани библиотекар, рођена је у
Београду, где је завршила основну и средњу школу, смер: Култура
информисања. Основне академске студије, је уписала 2007. године
на Филолошком факултету Универзитета у Београду, на Катедри
за библиотекарство и информатику и стекла звање дипломирани
библиотекар и информатичар 2011. године. Мастер академске студије
завршила је 2013. године на Филолошком факултету Универзитета
у Београду, одбранивши рад под називом „Библиографија часописа
Архитектура и урбанизам (ISSN 0354-6055)” и стекла звање мастер
професор језика и књижевности. Докторске академске студије,
уписала је 2013. године на Филолошком факултету Универзитета у
Београду. Као докторанд Филолошког факултета у Београду, школске 2015/2016. године била је ангажована у процесу наставе на Катедри за библиотекарство
и информатику на предмету Структура информација 2. Аутор је неколико научних радова
у домаћим часописима и на међународним конференцијама. Аганжман у стручној пракси
започела је у Универзитетској библиотеци „Светозар Марковић“ у Београду, јуна 1990. године
и на том месту је била запослена до 2011. године. Такође, од маја до септембра 1997. радила је на
ревизији, инвентарисању и сигнирању целокупног фонда библиотеке Института за технологију
нуклеарних и других минералних сировина у Београду. Од септембра 2011. године запослена
је у Институту за архитектуру и урбанизам Србије (ИАУС) на пословима библиотекар-документарист и сарадник за статистичку обраду података. Oд 2014. године запослена је као
стручни сарадник, а од 2017. године и као истраживач-приправник у Центару за информатику,
публицистику и едукацију ИАУС-а. Године 2012. у Библиотеци ИАУС-а је радила на увођењу
система COBISS.SR за узајамну каталогизацију у мрежи COBISS.Net. Осим тога, радила је на
сређивању и систематизацији архивске грађе Института. Ангажована је у оквиру издавачке
делатности ИАУС-а, као секретар Издавачког савета ИАУС-а (од 2015. године), као секретар
врхунског часописа националног значаја „Архитектура и урбанизам” (од 2012. године) и часописа међународног значаја верификованог посебном одлуком “SPATIUM” (од 2015. године). Као
сарадник је учествовала у пројекту под називом „Истраживање и валоризација урбанистичких
планова из 20. века градова у Србији“, који је реализиван од јуна до децембра 2015. године у
Институту за архитектуру и урбанизам Србије. Лиценцу за креирање библиографских записа
за монографске публикације у систему COBISS.SR стекла је 2006. године. Члан је Друштва за
језичке ресурсе и технологије (ЈеРТех), Секцијe библиотекара и књижничара Заједнице института Србије и Библиотекарског друштва Србије.
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