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ПРОБЛЕМИ УРБАНИСТИЧКОГ РАЗВОЈА (УЗ ПРИМЕР БЕОГРАДА) 

Архитектура и урбанизам су нераски

ДИВО везани уколико је архитектура већа, 

гушћа и у простору развијенија. Најмањи 
опоменик тражи постамент и око њега о

стварен амбијент. Ту је почетак урбанизма . 

Они 'Нису нешто супротно, или што је по
I1pешно, да једно дру·гом омета. Десило се 

да су једно и друго (архитектура и урба

низам) добили нове садржаје, који су се, 

због савремене сложеНQСТИ, удаљили ОД 

ранијих више ликовно-уметниЧО{их претен

зија, који су некада били МОЋНИ :и примар

ни. Код нове архитектуре настале су ме

гаструктуре, префабрИlКације, нове КОН

струкције и широки репертоар НОВИХ раз

нородних материјала и огромна уграђена 

,нова технологија. Тако ,су настали иови 

проблеми за решавање њихових међусоб

них естетских елемената, са далеко веhим 

просторним димензиј ама. 

Та сл·ожена тема ни до данас није са

владана, те доводи до лутања, конфузије и 
сукоба тако, да скоро сваких пет година, 

имамо промењену 'ситуацију. Што је данас 
добро, сутра је лоше. Долази до нове гре

шке, да ,се враћамо ycrIaTpar у реакцију, 

што је неприродно, као да еволуциони ток 

и <~eTaњe нису били засновани на неоп

ходности, нужди И He~oj потреби. Разум

љиво је, да уз нормални ТО!К постоје за

страњивања у димензијама, сувишни на-

пони, .карикирања у dблицима, хипертро

фији елемената, чак и ликовном егзиби
ционизму, који се увек брани, користеhи 

ауторство личним ставом. За посматраче, 

реакције ,су бројне. Чује се и улична кри

тика из које често, спонтано, lЛpотовара из

весна истина "колико један баJUКОН има 
тона ,бетона" или iКarкo је један објекат пун 

"мишићаве архитектуре", а негде прови

рује субјективна жеља с мотивом "покажи 
колико знаш". Поред трајних унутрашњих 

вредности, архитектура добија често npа

теће ,,<помодне декорације~'. Некада или до 
јуче, тврдоглаво су се примењивале тера

се, па се преко њих ишло и до "зигураН, а 
затим се све одједанпут окренуло крову 

или, 'боље рећи, сложеном кровишту и то 

ликовно ПОIllТО-ПОТО. Супротстављање се 

образлаже више ЛИlковном мотивацијом а 

не нечим другим. Сигурно је да једно и 

Друто има своју примену, у право време и 

на правом месту, а процена и примена у 

сфери климе, географске :позиције, тј. чи

стих физичких И рационалних фактора. 

Урбанистичке анализе треба да буду 

свестране, интердисциплинарне, врло дубо

ке у ом:еру, што дуже временске прогнозе 

енергетике, саобраћаја, проблема воде, за

гађења, а не да ти елементи долазе као 

изненађење и то чешће накнадно. У урба

нистичком деловању, наизменично се ишло 
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час напред, час 'Натраг, гдекад се плашило 

од .могућности које постоје, а гдекад се 

на њих није ни освртало у самозаљубивом 

скоку за нечим 'Превеликим, што се није 

могло ,коректно остварити. И ово је један 

од извора стручних неспоразума који 

стручњаке непотребно дели, нарочито да

нас када су бројне информациј е свима до

ступне. 

Десет година је прошло од Стокхолма, 

када се 115 земаља прихватило проблема 
очувања човекове околине. Велике студи

је о будућности објавили су Уједињене на

ције, Институт за праћење ,светског разво

ја, Међународни савез за очување природе 

и аlмерички Глобални извештај за 2000, где 
се констатује да ће свет бити све закрче

нији (чак се говqрл О демографској експло

зији), загађенији, еколошки нестабилнији, 

осетљивији на поремећај . Упркос већој ма

теријалној ПРОИЗВОДЊИ, свет ће бити у 

много чему и сиромашнији. Загађивање 

изазвано отпадним водама је пропорцио

нално а.нархичном повећању становништва 

око река (ту је наш Дунав) и доводи до 

развоја вируса и бактерија, а самим тим 

до обољења. Ово је упозорење и за наше 

Саве-ко језеро, које, иако добро дошло, на 
путу је загађења и још скупљег одржава

ња (о чему 'се у почетку није довољно ми

слило). Велики међународни скупови по

овеhени овим проблемима нису још доне

ли никакве резултате, иако техничка ре

шења постоје. Уколико не дође до проме

не у практичној политици и ук'олико се не 

уграде :моралне и политичке димензије, у 

институцијама и темпу технолOIIIКОГ на

претка, настаће велико смањење површина 

под шумама, озбиљно погоршање обради

вог земљишта услед других намена, ерози

је, салинизације. Очекују се неповољне 

концентрације хемикалија ,У ваздуху', ре

гионалне оскудице у води, а због расипа

ња и нерав.номернасти у распореду, доhи 

ће до кризе енергије. Утврђено је да мере 

санирања ДВОСТРYlко више коштају, него 

превентивне мере на време спроведене. 

Иако 'ова предвиђања мрачније будуhности 

за цео свет у целини не морају да буду 

тачна, данас се ове чињенице видљиво осе

ћају у мањим регионалним срединама, а 

нарочито у великим градовима. Данас је 

навала села на градове, обрнуто постоје по-
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крети за "повратак природи!' обојени ан

титехнолошки. 

Велики градови-мегалополиси - сум

њив су циљ. Нарочито ако брзо настају. 

Они не постају градови човекове ·среће, 
већ беде, прљавштине, са проблемима енер

гетике и воде, нерешеног транспорта, не

запослености и скупог живота. Само један 

пример је Мексико. Град који је некад био 

чувен ло изванредној чистоhи ваздуха, 

парковима и богатству пољопривредних 

ПРОИЗБода. За педесет година од милион 
становника скочио је на 14 милиона, тако 
да је прешао, IПрема стручним налазима, 

све толерантне за здравље прихватљиве 

границе. Границе сигурности превазиђене 

су за 5-6 пута. Атмосфера града затро
вана токсичким га'совима, довела ј е до пот

пуног уништења шума у околини, а с тим 

и до ерозије, тако да облаци прашине нео

метано засипају цео град. Власти су за

бринуте не само за физичко већ нарочито 

за 'психичко стање својих rpaljaHa, који ме
њају не само навике, већ у целини читав 

начин свога живота без овоје жеље. Пре

шло је у изреку да "градови гутај у људе". 

Интензивно настањивање Америке, није 
изабрало Њујорк као случајну прилазну 

позицију, већ Јкао крајње географски иде

ално развијен облик: океан са две реке, 

полуострво и острво. Острво Менхетн 

представља највећу концентрацију људи 

на земљи, чаробан милионима својих жи

теља, али чији је смисао ипак недокучив. 

У подножју највиших и најлуксузнијих 

ПОСловних грађевина, леже најоронулије 

сиротињске четврти. Богати Менхетн је 

био принуђен да се пеље ка небу, јер ни 

у 'ком другом правцу није се могао разви

јати. То је разлог његове физичке .интере

сантности, али то не 'значи да у другим гео

графским условима тако мора да буде (ре

цимо, у шир ој шумовитој околини Београ
да). У мегалополисима све теже функцио

нише, било да се ради о Iболницама, шко

лама, игралиштима, претрпаним ауто-пу

тевима, преоптереhеним мостовима, накна

да је једино у осећању припадности 'козмо

политаком, односно МОћНОМ, где човек мо

же С1'ЗЛНО доживети узбуђење, препуно 

света, где се мешају веселост и прљавшти

на. За узврат, грађанин мора да је толе

рантан, јер велики град мора бити толе

рантан, ради ,самоодржања, за његове ста-



новнике он је непроменљив, а за госте он 

је у сталној промени. За Њујорк је један 

његов писац искрено рекао: "Никако да 

постигне равнотежу. На'петост се повеhа

ла, раздражљи,вост порасла. Нормалне 

фрустрације савремено.г живота овде су 
умножене и појачане - кроз град возач 

се 'суочи са толико препрека и непријат

НОСти да га то доводи на ивицу безумља. 

Воза ч је просто као у трансу - некој вр
сти грознице, неизбежног кретања теран 
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ПРОБЛЕМИ УРБАНИСТИЧКОГ РАЗВОЈА 

града треба да је дефинисана одређеним 

намена'ма без дивљих вакуума (код нас 

бројне ледине). Целовитост га чини лепим, 

угодним за живот, рационалним за одржа

вање. 

Међутим, у новије 'Време у Београду је 

у току лаички скупа тенденциј-а дисперзи

је - разбацаних насеља: Сремчица, Ви

шњица, КаЛУђерица, Раковица и др. За
поседнута је 'IIовршина за 10 милиона ста

новника као да земљиште нема само по 

О 

LEGENDA : 

-
Zе.(еzпiёkе. pruge. 

Pute.vi 

NASELJENA MESTA 

О Sa inde.ksom prlrastaja 

(!) Sa inde.ksom ргј rastaja 

• Sa inde.ksom ргј гаМаја 

I : 200 000 

ispod 200 

200-500 

pre.ko 500 

Prirastaj stanovnistva u prigradskim naseljima u periodu od 1948 - 197С godine 

Гравuтацuја становнuштва и nрuраштај у зони полуnре'i1iшса 10 ЈеМ U полупречнuка 20 км. 

Gтavitation ој inhabitants аnа growth in the zone ој radius ој 10 km аnа radius ој 20 km. 

од назад, приклештен .са 'свих страна, сла'М

чица у воденом јазу." (Е. В. White). 

Град је био и биће организам, иако сло

жен ипак ,компакт ан, хомо ген, целина раз

них функција, облика, материјала, не само 
савремености, нећ и исписане прошлости 

и свих -временских етапа. Цела <површин.а 

20 

себи проДуктивну вредност. У ствари, за
хваћене огромне површине остају ледине 

без комуналне намене, организације, опре

ме, обраде, употребе и контроле. 

И Нови Београд је касниј'Ом изградњом 

погрешно усмерен, не као директна веза 

између Београда и Земуна, који се непо-
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БРАНКО ПЕТРИЧИЋ 

средно уз ту осовину заснива, веп се истр
гао као нови некакав засебан, одвојени 

град, па 'Се та веза тешко остварује, пошто 

је побегао далеко уз Саву као што су бло
кови 70, 45 и 62. Значи одступило се од 

принципа урбанистичке хомогености, кад 

се град заснива на економоким, рационал

ним принципима и окренуло се једном ан

тиурбанистичком поступку. 

Свака генерација додаје свој део једној 

целовитости (пример је Рим), lКoja има свој 
дух и душу, историјски карактер, и коју 

треба дограђивати, а не да се један исто

ријом нехомогени град даље развлачи. То 

уништава људске .контакте, елиминише су

срете, не само дугим хоризонталним кре

тањима, ха тим самосталним острвима, већ 
и вертикалним до бројних етажа. У Бео

граду се никад није водило рачуна да се 

приближи место становања радном месту, 

што је не само губитак времена, скупог 

саобраhаја, већ је то малтретирање ста

новника. Сигурно да се овај проблем мора 

што пре решавати, како у интересу града, 

тако и у интересу становника. О томе су 

принуђени да ст,ално говоре и муче се 

стручњаци за енергетику, путари, саобра

hајци, људи из водовода и канализације, 

уместо да о томе .на време воде бригу урба

нисти и планери. Одавно је упозоравано 

да нагли пораст града, да пошто-пота бу:це 

велики, а што је често потхрањивала и 

штампа, тражеhи милионске становнике, 

не води добру већ мучеИiY и великим бри

гама, веЛИКИl\1: социјалним разликама и ва

шарском шаренилу. У свакој етшtи живо

та једног града, битно је установити редо

след и утврдити шта је приоритет за тај 

период живота насеља. Не избегавати раз

решење текуn'их проблема неким атра.ктив

ним, али не целисходним :мерама. Свако 
избеI'авање неминовно врши даље дефор

мациј е на ткиву града, које се касније не 

могу отклонити, пошто град није једна тре

нутна декорација или сцена, већ тврдо у

грађен систем трајних објеката, а њихово 

остварење је ,скупо (саобраhајнице, желе

зница и IСЛ.)' 

Одавно у убранизму по.стоји мудрост: 
чувати се једностраног посматрања, олаког 

упоређења и 6рзоплетих судова. Сувише је 

наиван прилаз, ако се побрка жеља и 

стварност. Град се не 'Ствара за неколико 

деценија а камоли година. 
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Град Бразилија , иак>о ПРОјектована од 
најспособнијих стручњака, осепа се као 

град .без историје, ,више географски појам, 

него људско насеље. Град је израз траја

ња времена, еволуције друштвеног уређе

ња, различитих економских фаза. На из

гледу града 'све се одсликава: прошлост, 

клима, друштвено уређење, делатности, у

СПони и Iпадови. 

Онде где се у урбанизму и архитектури 

радило темељито, континуирано и нефор

сирано, развијао се најкултурнији живот. 

Створени су најпријатнији градови, где се 
најпријатније живи и ;где никад није била 

тенденција да буде град веhи него што тре
ба. Сведоци смо да тих градова у Европи 

има пуно и да је то доминантан ·начин 

живљења европског стаНОВНИШ'I'ва. Холан

дија, иако најгушће насељена, тде се зем

ља чак отима од мора, 'где се градови до

дирују, она се енергично бори да не до

бије мегалополис, веn. да осигура свом ста
-новништву хумани начин егзистенције, са 

градовима искључиво од 1 милиона и ни

како више, а са висином зграда од 2-7 
спратова . 

у архитектури и урбанизму више се го

вори и ПИiШе, него што се спроводе у жи

вот утврђене хумане чињенице обраде при

земне површине, контакта објекта са тлом 

и груписање објеката. Структура делатно

сти и занимања корисника приземља, чини 

живот једне улице, а не деградирани ·ста

нови испод вишеспратних стамбених згра

да , где су станари у неравноправном поло

жају према својим горњим 'Суседима. Тај 

манир се упорно ·спроводи. Разумљиво да 

се ово не односи на ређи распоред ниже

спратних зг.рада у зеленилу, али 'Код густе 

насељености преко 500 ст·анов.ника по ха и 

у густом распореду вишеспратних зграда 

у градском ткиву овај принцип је мање 

одржив. Овај проблем намене је везан за 
новонастали покрет враћања улици, ка-о 

једном изгубљеном .квалитету и ишчезлом 
добру. Дискусије 'су 'гдекад и једностране . 

Не уважавају се настале околности, а с тим 
и грешке. Овај проблем није тако једно
ставан као што се мисли и како се њему 

прилази. Јер, стари ~валитет није лако 

преточити у нови. 

Карактер, IКлима, амбијент старе трго

вачке "пешачке улице", спонтано .се ства

рао деценијама и 1110 којим столеhем, а не 



кроз неколико скромних поратних година, 

на ра'ОКршhу 'СТаре и савремене трговине, 

где доминирају самоуслуге и робне куће, 

где је тешко наhи одговарајУЋУ архитек

ТУРУ, у топлијем амбијенту, ~оји мирише 
на временски седимент, устаљеност, спори

ји, темељнији ход времена, где реч нерво

зно не лети а усплахирени поглед убрза

ног, задиханог пешака не стреми неком 

другом циљу. Таква је улица некад била. 
Осушена, да би се видело ШТО више боја, 

шаренило облика, условно између ниских 

зграда, где .се ентеријер и екстеријер сје
динио, кад се чуло ударање часовника, то

пот коња, тде се сусретало, упознавало, 

поздрављало и осмехивало. 

Та хармонија 'Оставила је велике траго

ве и тековине у предивним деловима не

ких градова, старих Зlкрополиса, к,аснијИХ 

класичних тргова или новијих Д)'iгих поте

за наизм€ничних амбијенталних доживља

ја ,кроз мону.менте остварене просторне ре

гулације, зеленила, тргова, сређених оба

ла, украшених водених површина (Вене
ција, Фиренца, Брисел, Париз, Лењин

град и др.). Данас, та се улица није пову
кла, већ угушила у сенци и мраку сивих 

бетонских колоса, претеhих кранова, над

нетих спратова, типске монтажне архитек

туре 'са неминовним конфекцијским дело

вањем. Истовремено, настала су два су

протстављена човека, један ужурбан из 

облакодера, лифта и аутомобила, а други 
миран, 'шетач из !IIешачке масе. Старо је 

правило - све има своју меру, с.вему је ме

рило човек, а овде, у ствари, имамо два 

човека па изгледа и два мерила. Изгледа 

да немамо проблем улице, речено у једни
ни, као једног жељеног идеалног типа, ре

цепта, већ се данас може говорити о број
ним врстама улица које .се по намени, шти

мунгу и изгледу МОГУ појавити. Да ли се 
о овоме у теорији и пракси савременог 

урбанизма ДОВОЉЋо мислило или је ТУ још 

увек празнина. 

Није ово само једини проблем. У да

нашњем веку великих сумњи, тра'Гања, 

научних достигнуhа, хиперпродукције, 

промакну и 'бројне грешке, нарочито у из

бору циљева .када се OДNIepaBa, усмерава, 

формира и ожИ'Вотворује град. Ничу кон

трасти сјаја, ужег центра а, са друге стра

не, настаје беда широке периферије, наро

чито код неконтролисаног преКQмер.ног на-
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растања градова, без .комуналија, са шу

мом безимених улица и нејасног саобра

ћаја. Још увек, и поред извесних напора, 

не обраfi·амо довољно пажње културно
-историј'ским споменицима града, шире о

колине, рецимо у региону Дунава, од фру

шкогорских споменика, преко новосадских, 

Смедерева, Голупца и Ђердапа. У контак

ту смо с великим светским ту,ризмом, а за

постављамо и :не негујемо оно што нам је 

на дохвату руке. Споро развијамо излети

шта у ближој и даљој околини, која за је

дан град треба да представљају један до

пунски систем те се, из недеље у неде

љу, становништво рекреира у пределима, 

који треба да представљају осетну проме

ну амбијента у односу на стално место бо

равка (вегетација, соларни режим, ваздух 

и промена надморске висине). Популарност 

једног излетишта, поред природних одли

· ка и интересантне садржине, условљена је 

и добром организацијом, где уређаји и об

јекти не смеју нарушити природни изглед 

излеТНИЧlКе средине . 

Како стоји језгро .града? Београд има 

једну "ахилову пету" која се зове Слави
ја . Сваке деценије организује се конкурс 

за дефинитивно урбанистичко решење и 

сваки такав конкурс не заврши се успехом. 

Па 'се човек пита - зашто? Није ли добро 
конкурс припремљен, или је грешка у под

логама, програму и распису. Није ли иза

бран довољно 'стручан жири, или је .целу 

ствар решио неки председник, директор 

или нека банка? Могло се десити да је 

'било и 'неких добрих радова, али они слу

чајно нису уочени, веn је пресудила нека 

добра макета или интересаНТlНа графИЧlКа 
техника. Значи ли то да ниједан жири до

сада није био добар. Можда је од свега 

овога :понешто и било, али је чињеница, 

да није израђена ниједна претходна КОМ

плетна дугорочна СТРУЧЈна урбанистичка 

студија - шта је, у ствари Славија. Чему 

она треба да служи и како треба да се 

урбанистички организује. Слична је "ла
стишуС<. Једни је растежу до грандиозног 

трга, а други сужавају на мали локални 

трг. Без стручно утврђене истине, разум
љива су ова колебања. Београд је имао низ 

великих конкурса који су расписивани а 

нису успели (то је, изгледа, постало пра

вило), углавном ради слабих хипертрофи

раних програма, а нису озбиљ'Но И недо-
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вољно ст.ручно жирирани. ак'Оро је .постало 

правило да жири уопште не редигује ра

спис и [IpOfpaM. То је био случај с новом 
железничком 'Станицом у Прокопу, музе

јом града, опером, да се не набраја, и с мно

гим другима. Ту је и Славија, где један 
ужи, раније мање значајан, конкурс за 

једну неизграђену зграду, деформише у

слове целог трга за 'један општи југосло

венски конкурс. 

Последњим .конкурсом је дато једно 

такво урбанистичко-архитект()нско реше

ње, које је настало оамо као реакција на 

извесне раније токове урбанистичких пред
лога. Међутим, ни такво решење не одго

вара овом месту, чија функција, простор и 
површина имају сасвим др)'lкчију опште

градску улогу. На том тргу први пут се 

опаја стари Београд на слемену са буду

hим еавским амфитеатром без железнич
ких постројења. То је место будућег оп

штеградског центра Београда. Значи пре
ко ње ће се спојити садањи стари, 'на сле

мену, и будуhи нови. Не само да ће она 
служити као 6удућа веза, већ ће преко ње 

иhи дугогодишњи процес те трансформа
ције. Ту су звездасти правци и краци у 

широко градско ткиво које се шири на све 

стране. То је .пример динамичног трга, не 

само ради гравитације ка њему, већ дале

ко веће дистрибуције и транзита преко ље

га и то свих видова саобраhаја. Ту неће 
бити места за 'Мирујуhи саобраh·ај, што је 

веn данаnnьи недостатак језгра старог Бео
града. у данашњим (неизграђеним) услови

ма саобраhај није уопште решен, на Тргу 

се одвија хаотично, а будуhи ће бити још 
тежи. Та се улога не може избеhи, а право 
решење мора да постоји. Те урбанистич

ке магле ће се и мимо нас уклонити. Кроз 

ово дуго време и сама Славија тврдоглаво 

се опире повременим помодним кројевима, 

чекајуhи праву меру. 

Кад се ради више иктуитивко а .м.ање 

ло?и'Чко 

Углавном се ишло интуитивним путем 

решавања, било да .се ради о једном фраг
менту - рејон, потез, трг, блок или града 

у целини. Пажња се више обраћала ликов
ним ефектима, а маље стрyrктуралним про

блемима. У почетку, овај начин рада мо-
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жда је могао да се разуме. Недостајале су 

подлоге, подаци, претходни елементи. Они 

који су радили, морали су и сами да уче. 

Непосредно после рата, европски урбани

зам, с једне стране, ослањао се на пред

ратно доба а, са друге, чинио је нове ко

раке, често и Ј',fање У'cnеле. 

у нас искуства и примера није било. Ко

лико се могло, толико се и учинило, захва

љујуhи ентузиЈазму прве генерације. Гре

шака није могло бити много, ни великих, 

јер су недовољна и мала средства ограни

чавала Ћећу урбанистичку реализацију. 

Београд није уживао неку одговарајућу 

пажњу, lКao што је 'го био случај с неким 

другим градовима. Тај застој трајао је де

сетину година, а кроз то време гомилале 

су се хиљаде и хиљаде З'ахтева за лока-

о цијама. Град је баш тада био најподесни

ји за правилну реконстрyrкцију, ради ма

њих, ла:юших и оптималнијих интервенци

ја. Тада се указала могућност решавања и 

реализације свих .видова саобраhаја, град

ског или железничког, а не да се желез

нички чвор решава и усваја тек 1972. го

дине кад се град формирао, стабилизовао 

више спонтано него плански. Значи, про
пуштена шанса и мимоиђен основни послу

лат урбанизма - рад у право време. 

у урбаu.uз.м.у су кајоnаскије осцилације 

Atишљења и деловања 

Пример стручне несигурности је про

блем метроа. Било да се ради о пројекто
вању или реализацији. Прво се о њему 

није говорило (а тад се у Европи много ра
дило), затим се наслув.ивало , онда му се 

придао највеhи 'значај и, најзад, његов се 

проблем опет полако повлачи у сенку. 

Стална колебања су била колико метро ли

нија. Зашто се толико дуго одлучивало и 
развлачило. Да ли је уопште потребан 

метро? 

Потребан је. Географски положај Бео

града је такав, да ве бити велики град, а 

с тим површински све закрченији, што је 

веn' данас у старом 'већем делу I1pада еви

дентно. Постојеhа неподесна мрежа саобра

hајница, убудуhе ће бити још тежа, јер 

нисмо на време извршили реконструкцију. 

Метро, поред саобраh.ајне функције, има 

једну исто 'Гако значајну улогу и то ради 



елементарних изненађења, рата и сл. тако 

да га је само ради тих својстава применио 

један низ, чак мањих и мање значајних 

градова у Европи. Као најбрже, H~jMaCOB
није средство, без обзира на климатске 

lIIрилике најмање је осетљив на могуће ра

зне поремећаје. Разуђено ст београдског 

земљишта, специфичност рељефа полуо

стрвског облика, !Не 'само да је наклољена, 
већ инспирише њетову примену. Споредно 

је !Колики ће 'број бити линија и у коли

ко се етапа реализује, јер није нерацио

нална ни само једна. Деценијама велики 

број градова егзистира или је егзистирао 

на једној метро линији, као Будимпешта, 

Рим, Атина и др., па им се то исплатило, 

изваНlредно служило и постало неопходно 

средство њиховим становницима. Линиј а 

испод густо насељеног слемена од Кале

мегдана до Бањице или Ку,модража у ду

жини ОД 10 км углавном подземно, а дели
мично надземно, сигурно би ефикасно и 
брзо функционисала. 

Супротно убранистичким принципима, 

његовом пројекто.вању приступило се од

војено од железничког чвора, општег сао

браhаја и градске целине, којој припада. 

Он се може ПРОјектовати једино у чистој 
урбанистичкОј организацији. Нелогично је 

да се ради пројекат Славије, а овлаш се 

СПOl\.'Iиње метра, као .нека улична реклама 

а, у ствари, Славија ће за метро сигурно 

бити главни чвор и централна станица. 

Импровизација у.место cuсте.м.а 

Последљих година нарушава се и при
родни пејзаж, тај драгоцени капитал Бео

града, и то бетоноким баражима преко 50-
60 .м на најосетљивијим местима трада и 

најквалитетнијем делу ок,олине, која може 

служити изузетној архитектури општедру

штвеног значаја или оnштеградске наме-
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не или као постамент изузетним спомени

цима, а 'Не масовној стамбеној из'градњи, 

често конфекцијске архитектуре. Тако се 

деградира Кошутњак, Бањица, Эвездара, 

Коњарник, iБежанијска коса и др. Зар је 

неопходно поред толиких неизграђених ле

дина, све висинске коте на побрђу Београ

да, без обзира на удаљеност од града, по

крити стамбеним скоро "оБЛЭЈКодеримаll • 
Одавно, у прошлим вековима, .када је ур
банизам био у ловоју, на тим позицијама 

стари Лрци су остваривали своје акропо

лисе ·или доцније Париз своје тријумфалне 
капије, Сакркер, Пантеон и др . 

Где је ту валоризација и заштита пеј

зажа-околине, која је треб'ало да се утвр

ДИ првих дана рада "Урбанистичког заво

да. За то нису била потребна новчана сред

ства или С'пецијалистичка образовања. Од
нос према природи скоро ,код сваког чо

века је усађени дар . Ни до данас то није 

учињено, ла кад 'се све, најзад, покрије, 

онда ће ·се испод "облакодера" тражити где 

су некад били ти ћувици, xY.:мiKe и лепо 

побрђе. Отвара'Мо проблем који смо сами 

направили, проблем очувања човекове о

колине, а с њим и многих елемената шире 

традиционалне културе . 

Град је ипак уоквирени простор, да не 

би 'рекли ограничен, у коме се спроводи 

предвиђени систем, који регулише услове 

живота, где се штите земља, вода и ваз

дух, а не једно анархично беспуће (стамбе
них острва), јер у њему траје сталан про

цес да се троши и прља, али да се одржа

ва и чисти као сваки организам. Тај процес 

може бити рационалан, али и врло окуп. 

"Урбанизам је систем, то је пројектова

ње једног сложеног процеса где се пола

зи ИНТУИ'rn1-вно, а завршава логично до у

равнотеженог решења ,(хармоније), јер ула

зимо у нови свет који измиче нашем иску

ству. 
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Archirtectu're a,nd c:ilty :plarmiJng ате tighl1;ly 
liпked togetheu df a'rchiteatrural creations ате 
1arger, denser am.d тоге developed ;in the врасе. 
Th·is bгough:t to new solutions, ,ne\V design, 
enlarged spacial dimепэion a,nd new aesthetics. 

. ТЫв comrplexri1y has not Ьеen S'ilccessfuily over
соте Ьу now '50 rbhat mi!Sunderstandings m the 
сИу plan.nll.ng resu1l,t thereof. In arch'itecture, 
beside inner vailiues, mod:ish elements а150 make 
thek arppeaTam.ce. Sl!ubbomly app'blcated teuraces, 
wMch terminated liin ziggrurats d~5appeared and 
tur.ned 1ю rthe roof, moreover оо а соmpИсаted 
onе, fu'equently аlГtis1IiсаИу »collte que coute«, 
although Ithils рrюЫem belangs [In the sphere of 
climate, geographdcal posttion, ј.е to physic,a,1 
and rat-ional factoI\S. 'I'own plan'llliJng actions 
susta1j1ned o5aH1ations, sometimes there were 
fea,rs of .possiblLi:bies and some.times there was 
sеlfsшsfаоttiоп \Vith ОШ' accomp1ishmeJ1lts ~n 
so:meth'mg 1юо huge, which was, however, 'lевв 
correctly materiablzed. Теп y.eaI'lS е1ЭU)5ed [rom 
Stюdkhоlm and IPrdblems о! preserVling ћиmаn 
enviil'onmen1t. Comprehensive studies were риЬ
H.shed Ьу t he UlI'lIited Nations, lnstitute for 
F'Ollow.mg WorJd Development, 1I11Jteгnаtiопзl 
League roг :PreserWng Nature and Ameгica.n 
globa,} report for the year ; 2000, where there [в 
а roreseeing .th,ЭI1; the world wj:ll Ье more 
jammed, ipol1uted, eoonomricatlly тоге шstаblе 
a,nd m10re susceptible оо dis-tUtгЬamоes, amd ilП 
spilte о! larger- produc'\Jion, tile wo'rld will Ье 
poorer. 'DhJis fureoast lIleed пot Ье t-rue, but the 
fact should not Ье diэrеg'мded t hat ,these effects 
аге felt d..n sma1ler areas, but iin parbicuJar in 
l'aтge ,tOVJIIl's. 

These 1aTg.e towns - mеg:аil~ороliБеs - аге 
du'blous aCOOIJ14}1ishmenrts df they grow fast. 
Тћеу brtiJng ш>оге frequently т,јвегу thэп 
happid1ess. ТЬеу oimpose ргоbleшs of energetics, 
tra.nsport, water эuррlу, unещрl0уment, роl1и
tion (МеЮоо). А ciiy rns ап organism, а compact 
entity о! funcblons 'Зrnd farms, b'oth о! .the 
pre.sent 'ЭЈпd ,the past, WIi.th dеfШnеd fa'ults, W1ithout 
эрасiаl vaou'Uilll's. ln Belgrade there аге tenden
cies о! putti.ng ир тоге expen,s.ive dispersive 
settlemeI1Jts, which OCCu!py а l'a.rge агеа for 
almost 10 mil.ltiJon Юhаib.i.tЭlI1ts dеэЬгоу,iпg, 
however, the productive ,gгoumd . 

There, where in architecture Зlпd c!ity plan
ning 5'O'UIIld and cOO1lti,nruou,.s work wИ:hоut вреед 
took place, the best cu1bural !iire and the most 
pleasa:nt dw,ebldJng was attaUned, and where 
there was never апу tendency :бог а oity to 
g,vow la.rger tha:n nесеsэао:у. ТЫв is а dоmiПЗlnt 
way of Иv&ng 'о! EUVQPeam populamon and the 
most frequent :f!o.rnn о! European tow,r1!S, 1vhose 
Ьеэt еХ'ЭЛТIрlе 1:в ,вееп ilП HoHand. 

ТЬе structure о! trhe асtivrИу о! those who 
осоцру 'ЬЬе ground :йоог forms the Life о! а street, 
not the degraded apartments u-nder ,the build
ings о! тЗIflУ stютiеs, where fthese dwellers аге 
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itn an IiJnf,erJ,oг роэirtUon Wlilth regaTd оо their 
иррег lIle1g:hboo\s which 'Us а frequen.t occurrence 
m urbam pracbice but whi"ch causes эtrопger 
lI'eacmon'S d.n ргоfessiкmаl olrcle.s. ТЫв ргоы1т as 
linked to the newly crea.ted шоvеmеnt о! ге
turn.mg to 1Јће street as to а 1l0st qualiiy з'пd а 
drisappeaTed good. Such w.a.s 1:ће street о! long 
ag,o. Bathirn:g ['п <эип, :fiLll11 о! colors, forms, where 
the extertiror Э!I1d d.пtertiоr merged in oneness, 
where рео:рlе ивоо фо m,eet аnд вау »ћеllо « to 
еасћ other. ТЬе character, c1iml3te and m.ibieu 
о! висЬ а .street were crea1:ed f'Or dесenniшns 
and сеIlltШ'у аНег сеnШгу. 'IIoday ,tbls street 
ћаs 1I10t retreated, ь.ш drt ћа,в Ьeen choked in Фhе 
shadow of оо.погеtе сО']юssi wiih overben1t stor1ies 
Эn'd Бег1аЈ. а.ssешblу :arcmtJecture. At ,the same 
time Itwo qui'te d1:fferent тen appear. Опе, 
ha:эt1ng [roт t he sky..scraper, IIi:fit and саг, and 
the оЬћег calm, emel'giilng fr<>m t he mass о! 
реdеэt'rtiапs. Тћеге 15 'ап old rolе wh'ich say5 
th'alt еvегуbhШng ћ'ав iilts теаБиге and таn is а 
meaBUJГe t10 еvеrуthШпg, ln :facrt, Ьете we have 
two шen. Еасћ deCeI1ll1jilum а соmреШiоn is 
organized wШth Ithe 'PUlrpo5e ,оо solv,e Ithe оргоЫern 
о! Slavija, 'but without success, because previous 
oomplete studies have Јюt Ьеen оотлiеd out. 
Soте /platlll1ers lSuиюгt ,the idea о! а grandious 
squ'3il'e, whdole I1:.h:e others give theilr voice [ат а 
smal1, 10oa!l 'Опе. The lates<t oompertJit.ion was 'ЬЬе 
react\ion оо prev1ious suggest:i.0IIl5. As оо the 
fи;ncticm. alnd iщроvtaпсе ј!п gener,a'l, S}avija is 
а dy!l1amic sqoиarre wШtЬ gгеЗlt g,rаvШtаФLon towa.rds 
И, 'but еуеп greater dil9trtibuticxn as t:ransit over 
И. А dгаw·Ь·зсk ds thoat t here is nо рlасе for 
veh'iole.s dn эtand.sЬЊI. . Тће 'be~ilflIrlling о! the cilty 
рlаппillпg d'n Be1grade OOo.k а тосе intuiti:ve 
direcuion Ьесзousе there wer,e оо ехрегјепсе and 
madel aHd роssЉilri.t.iеs fOT reailizaJtjon we.re 
sma'll, оо t.h art: somе m a·ttems of V!ital imрогtЭiI1се 
had to ,Ье 1P0эtропed for 50те шоrе {ауorаЫе 
tшnе, as lit [1S 1Јће сазе wilth the гЭlilwaу jUlnctdon. 
Irn city fpla:nning оsоiИations о! opimion and 
асЫоп .аге .регН0из. Am ехатрlе о! profession'al 
lac!k о! clear,ness i'5 the рl:Э1nn.ilng о! the subway, 
irn which there were permanent hеsiJtaФi'опs as 
оо how mапу 1ьпез 1:ће subway should have and 
whether rthe oobway is ll1есеsэагу at а11. It is 
certainly nесевsзгу. ТЬе poэlЫ:оп о! Belgrade ~'I1 
relief and ,geographical sense [в Бисћ that the 
subway would Ье th'e fЗiStеst mass means о! 
oonveyam.ce Ill'ot depe.nd'ing оп cJJimate cond'itions 
and be1n,g least toисћу оо vari011S роsэiЫе dis
tuгЬЭЛlСes. 

lmprowzabion o:fiten ta'kes .place instead of а 
sys1;em, which espeoially li'flf1uences economic 
effects I3nd iГзtri:on'а,Ыtу Iirn matinФalimmg setJtle
тenш (en6l'1getics, iraffic etc.). Belgrade occupie.s 
а va'st атеа ЈЈп wblch 10 ffi'iJJ.ion inhаыt·з'll'ts can 
Ье housed, but its roncepbion.is based оп а 
sa'telite prilinoia;de l3S ЭЛl archdpe1ago of .settle
ments, which 'resU!1ted dIn lang lines ()f сот
munication and poor contaot between the dom-



icile amd wot,k pla'ce, во that а larger number 
о! vaouUlffis was orea'ted wdJth'ourt anу use and 
оommuпаll oontr{)l. Together with thi's оссиггenсе 
mаэs resЬdenrtia'l buHd1ilng occupies ·the most 
beaUJti:tJul a-ebl,ef lPosi1Jion'.S dtiэUu·гЫтg natural 
landsoa,pe, Vv'hich as the resu1t of t he fiact that 
еvаlu'а'1Ј.iкш amd pvc>t;ectkm of ·1Јће !andscaJpe and 
oU'tskJirts h'ave not Ьеen carnied out in ttiше and 
this s:i:tU'ati'On h'ru5 'I"еmаШпed Jthe same to the 
present day. 

ПРОБЛЕМИ УРБАНИСТИЧКОГ РАЗВОЈА 

NevеI'lthеlеэs, Ље оИу is firamed Ьу the 
space, .пot 'ьо вау oontined Ьу Н, БО t hat in ,it 
might Ье carried out а :tJoreseen sуsФem, whkh 
would regul'a1e ОOlпdiЉi'опs of Ыfe where t he 
Igoound, water Зiпd a<ir should Ье protected, 
not Э!П 'Зiпагсhiс .pathJess агеа. 

ОНу pl'anning d:s 'а system, iIt lis the project
ing of а рroС6ЭS, where tће beginn:ing is intui'Ьi'on 
and tће end а lo@ical balanced settlement -
th'e ћагтопу. 






