
инж. арх. БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ Годuшњак 
'КЊ. 

Беоzрада 
1975. 

овлашhено СТРУЧНО-ДРУWЂВено тело 
преглед и 

RИСТ:ИЧК,О 

вода; арх. 

лог начелник 

11 део 

ког 

ве; 

lUЊИХ послава; Ј1)НЖ. 

УЈнут.рашњих 

Милан 

в1рем eHOiМ, ОД ПрВ'ОГ постављања до кра

рада, имала и извесних промена. 

lЩЮ1VIев[е су се делом односиле на MeTOIЦ и 

рада, а ~eЉOM на 

из- из 'рада .неких чланова, односно на ДОПУНУ 

са:СТаЈВа са но,вим чла-

почела са ра'Дом 27. IX 1948. 
до 10. IV 1950. године 'одр-

жала >седамдесет и 

крупна nитања 

разма

зауэи-

и прегледала и 

!\..{)МЈ1'С1'1}а је тако-

етооу 
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БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 

његовог решавања. Изабрали ,СМО тај по
ступа,к јер нам ,се чини најпосреднијим и 

документованим. 

Из записника вођених при pa~y Коми
сије -ВИДИ се да је децембра 1948. Ст.ручна 
к,омисиј ,а, :на XV седници, имала на днев
ном 'Реду: Идеј'li~(, план H080Z Беоzрада и 
3е.м,уnа. Идеј.ни план Новог Београда је 

предст,а'вљао СКИЦУ арх. Николе ДоБРOlВИЋа, 
'коју је завршио aIВгycтa 1947. на ,ООНОВУ 'ре
зу лтата урбаrнистич~ог дела њонкурса за 
з~раду ЦК КПЈ и rrредседништва Владе 
ФНРЈ, обрађену у ~рупи за Нови Београд. 

За Земун је био урађен информативни 
идејни предлог уклапања Земуна у Нови и 
Вели,км Беоnр,ад.3 

ВеЋ на ищуhој седници Урбанистичке 
комисије, истог месеца, на дневном :реду је 
нови предлог Идејног регулациовюг плаfIa 
Но,вог Београда и Земуна . 

Тај ела:борат је резултат и ПО1.шрда фак
'l'ИЧlrЮГ одвајања Урба:нистичке груле за 
Нови Београд 'од Управе главног ;архитекте 
И .од гла>внюI' архитекте. Он је резултат и 
"ступања на сцену" Института за uзу-чава
ље и ~ою(,ретuзовање nробде.мдтuке НОВО? 

.-- - ______ _ ______ ------ ________ -. __ ... _________________ и ________ .. _. ___ _ _ ____________ ._. ______ • 

_ ·· __ ·_··_w. __ , ~_. __ 

Идејnu nлаn HOBOZ Беоzрада, рађеn у Груnи за Нови БеО'lрад 1948. zoди-н.е, под руководство.м. 
арх. Николе Добровиhа 'lлаВ1iО'l архитекте zpaaa и щефо.м, 'lpyne арх. МиЈ/,орадо.м. Мацуро.м.. 

Le pLan dеtаШе de Novi BeogradJ fait рат Le Groupe роuт Novi Beograd, sous la direction de Ni
kola Dobrovic, architecte principaL de la ville, et de t'architecte Mitorad Масuта, chej du groupe 

Макета uдеј'l-tоz nлаuа НОВО?, Беоzрада, из 1948. zодunе. 
La maquette du ptan detaine de Novi Beograd, de 1948 

Детаљ макете uдејnоz nлаnа HOBO'l Беоzрада uз 1948. 'lод., це1-lтрал'l-tu nотес у OCOBU'l-tU Претсед
-н.uщтва владе ФНРЈ. 

иn detail de la maquette du ptan dеtаiПе de Novi Beograd de 1948. la ратНе centrale dans l'axe de 
la Presidence du Gouvernement de Ia R.S.F.Y. 

200 





БРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 

Бео?"рада) чији је протагонист и оператив
ни рук'о.водиоц био Љубо ИЛИЋ, помоfiник 
савезног Минист-ра г,рађевина, додељен за 
рад iHa НОВiOМ БеОI1ра!,щу. OBlaj ПЛ8ЈН значи, 
пр актичвю , и :К!рај аутороког пројектантског 
рада арх. Добровиliа на елаборату .Ho~·oг 
Београда. 

. То ј е елаборат а:нгаЖОБ.аЈНОГ ауторског 
става арх. МИЛQрада М.ацуре.4 

Закључак на XVII седници Стручтне 'КО
мисије, 'Одржа:ној 22. ХII 1948. уноси нај
више ја-сноће за ову фазу реш·аЈВања НОВОГ 
Беотрада и Земуна као и у погледу става 
по струч.но ОРГaLНJИзаЦИОНИ.lVI кретаљима 

кој а су се -одвијала, па вемо га цитирати: 
"Да се Нови Београд и Земун, као iИ цео 
Београд реш·ава у 'ОКЈвиру директива које 
је Комисија дала ·служби за израду Гене
ралног плана". (Тада је, као што знамо, Bel'i 
постоd·ала Управ·а за пројекroвање ИОНО-а, 
чији је главни з·адатак био ИЗ'рада Гене
ралног урба:нисЂИЧКоОГ плана Београда). 

Овим, наравно, ни}е престао у потпуно
сти рад групе за НОВИ Бео.град, а такође је 
даље радио и Инс'[\итут. Тако је на ХХП 
седници Кооvгисије на дневном реду, сада, 
Ста.м,беuа UЗ2радња у Ново.м, БеО2раду. То 
ј е у 'ств·ари Детаљн:и урбанисТlИЧКИ прој-е
кат {према нашој сада:шњој терминологији) 
дела Новог Београда назван.ог "Тошин бу
на-р". Тај n:pојека'l' је .саДРЖ'3iВа:о урбани
стичко решење и идејно архитектонске 
пројекте ·стамбених згра·да. Овај елаборат 
је рад Института, у оарадњи са 'Урбани
стичком групом за Нови Београд, 'а у ње-
гов-ом презентов.ању УtрбаНИClГичк:ој кюrмиси
ј и ,аут:OIРСКИ иступају Љуба ИЛИЋ и арх. 
Вида В:р6аниh. И ([ЮВiOДОМ Юiвога еЉаЈБOlРЭ1та 
ПОМЈоhи ћем:о се навођењем закључака оа 
XXIV седнице "Ур6:ЭLН<ИСТИЧiке :юоми·оије, :одр
жане 8. IV 1949. ·године: "КОlVl.'Иlоиј.а предла
же Из'вршнЮlМ одбору НО БеОТ1раџЈ)а да ·се 
пред Комисију изнесе цеJIiO~УПfНjО решење 
ст·амбеног :на·сеша у HOiBOM Б еоI1PЭ1ДУ , да би 
се могло дати мишљење 'о целИ!Њи и ТDосеБНIQ 
о етапњој изградњи у 1949. години. Према 
анализи пројекта етапе за изградњу у 1949. 
години .кој.а је дана·с изнета пред К.аlМИсију, 
Комисија је једноглаlСНО дала закључак да 
ое овакво ре-шење :не може прихват.и'[\и. 

Ко:мисија сматра да је доношење за
кључка :о целокупнOtМ пројекту а посебно 
по етап.н{)м .врло хитно, обзиром да Ће из
градња објеката почеТlИ 'ових дана. 

Так.ође је Комисија М'ишљења да 'Урба
нистички завод lНeв.e ,rvюв.и дати сагласност 
за ситуирање ·ст.амбен:их објеката по под
не'[\ом пројекту, кюја је потребна з·а доно
шење решеља каК!о Ревизионе Комисије 
та,:юо и з·а издавање грађевиноке доэволе. 
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Процедура рада, 'Разма'Dрања, усаг лаша
вања ... је текла '~Be док се није обезбе
дио нај.неОПХОд'ниј.и ниво решења. 

ТаЈКО ·су грађен:и први ста·мбени објекти 
на Тошином бунару и студентски домови.6 

Из до ·сада изложеног ,очит је ЗLНачај 'Ур
баНИiСТlичке комиси}е у -односу :на НОiВИ Бео
град, у посматраном периоду, к·оји ·се нар.о
чит·о .огледа: 

- у стручном ак'[\И]в.ном 'иН'тервенисању 

- к·оје је имало значај пом-ови а и право 
условно-сти (без 'ометања динамике про
јектовања и реализације). 

- К·а·о и у оређивању односа (при реша
iВaњy урбаНИСТИЧRJО ·арх·итеК'f10НСКИХ ПИ'f1а
ња Новог Београда) .односа, који ·су 'све 
више изражаваљи "Тенденције из:влачења из 
усвојеног реда за OBaRJBe активности .на те
риторији Београда. 

- На кр.ају долази до енергичног сво
ђења даљег рада и на пројеКТ.Q:вању Но'вог 
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у <оквиру 

је ГУП 

саlВезних, 

изражени путем 

градског 

Решење Но.вог 

не 

и ,ца:о 

различити: 

од БO;iD'Б/~НЈ1Х. преко ве

ћих или мањих :nоспешивања 'ства.ралачюих 

ИСТОРИЈА БЕОГРАДА 

оперативни су ИН-

жењери и 

виh). 

Повезано са је хумузирање и 

IllИПОВИ1ма; на плочи <ИОПОД целог 

на темељним тракама; и ко.м-

би:нгЩk1је ова три основна ·начина 

~ а 

и 

реализоване. 

За потврду {)ве и о.цене 

подсетив.емо да еу ·та·да решена коначно. 
питања почев 

не површина't 

ј е з,авршно., 

карактера 

питањима као што 'су наСИiIIање, \Каналиса

ње, ·снабдева:ње регулисање ВО\цото.
.r.реј.;:rње . .. ИТД. 

почетка 'решавања 

,синтезни 'процес 

до.вршавања до. тада 'РешаваНQlГ 
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Варијанта ~ 
HoBoz Бео'l: 
дата 'Као nl 
Генераљио.м 
урбанuстu'Ч 
nљаuу доне 
1950. 
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еn аnnехе { 
Plan d'ense~ 
d'urbanisme 
adopte еn 1 

Le pLan 
d'ensemble 
d'urbanisme 
adopte еn 1: 



Становање је орга:низовано 'на основама 
савремених урбatНистичких rюставюи ми
К'рорејо:на и -рејона -са пратеfiим друштве
ним 'Објектима, как-о у основним урбаним 
ј~ињицама, тако и у реј-о.нским центрима 
Усв-ојена је гу-стипа lНасељености ,ОД 300 
стадювника по хектару а висина стамбених 
зграда ·ад 4-8 спрат-ова. 

Ј уж.ни део, измеђУ Еежаниј.ске касе и 
Саве, намењен је за индустријск.о при:в,ред-

не активности. Та привредна зона ослоње
на је на жељезнички, речни и друм-ски са-о

браfiај. 

r л а:В(Н е -слабодне површине за одмор и 
рекреацију су: парк На БеЖЭјНиј:ској коси, 
реIq)еативно фискултурни центар на Вели
ком pa'I1HCN'VI ОСТр'ВУ и приобални зелени па
ј а-с :дуж Саве и Дунава. 

У.рбанистичка пластика - 'ком.rюзициа
ни -ОДНОСИ, циљеви и -амбиције, били су 
присутни ад црвих идеј а до Г ене.раљно-г 

ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОГРАДА 

плана. 'YO'-Iљ'Иве су две крајно'сти каО' стал
но пратеfiе: композиција к-ојој се све ПОТ
чиња:ва; и друга - компо-зиција као ис
кључива последица те~нике и градске 

ФУfl;кције. 

Тако је Генерални план за На-ви Ем·· 
град међаш, какав је у -осталом и за Бео
град у цел-ини. Он је између .осталаг, ста
;виа тачке на мноте дилеме, пит·ања, ... и 
постао о-снова за плански :развој Новог Бе·
ограда -(Наравно, основа и за даља детаљна 
урбањистичка решавања). 

Ако бисмо покушали да оцењујем-о неке 
-од резултата, п-ојава, ... до -сада излагаiне 
радове, са ГУП-ном укључујуfiи; онда би 
се задрж·али на следеhим <оценама и КО\Н
статациј ама: 

- Сигурно да значај свих елабарата до 
ГУП-'на није у јнек-ој љиховој З-Ва.НИЧНО
форм-алној 'снази, јер -ни један није уова ·· 
јан ка'о урбанистички документ за ИЗг,рад
љу Нов-ог Београда. Велики пак њихов 
знаqај је за објективну присутност Новог 
Београда од првих ;дана, па стално у жи
воту и И3Ј1)адњи Беагр.аща. Неки од њих су 
Ta~BO овоје место стекли и реализацијом; 
наИЈме, служили су ка-о ·Qlснова за "фикси
рање" нек-их "тачака" Новог Београда, (Та
ко је прва скица, .кој-а ј е била !ОСI-юва за 
ра.спис конкурса - обележила Председни
ш'гво владе, .односно СИВ, затим репрезен
тативни х-отел, односно Х'О'l'ел Југославију; 
савс~и мост у Бранк,овој улици... Т·ако 
звано решење ГР)11пе за Нови Беа-град и Ин
ститута за изучавање проблематике Нов·ог 
Београда основал.() је "Тошин Бунарll и 
студентске :домове ... ИТД.). 

- Ни ј,еданод њих није биО' ни -обрађен 
као комплетн:и Генерални план. Та су биле 
графичке предстаiВе урбанистичких идеј а, 
мисли, жеља ... за решење HalВoг Београ
да, на разним 'степенима ,об.раде, потпуно
сти, техничке иоправности .:итд. 

- Ти елабарати су значајни и као "ре
вија" урбанистичких мисли -о једном нонам 
граду, на левој обали Саве. Као таюви они 
нам пружају и податке на основу 'Юајих 
можемо гаворити и {) ауторству за Нови 
Београд. У њима леже потврде '0 ауторима 
и шире, о формирању 'и разв·ају урбаниста 
и урбанизма Београда. Почев 'од trепа·сред
них имена везаних 'За паједине елаба!рате, 
преко ж-ириј а KOiНKypca (који је м-ожда, 
тага тренутка, највише и најобух-ватније 
схватиа Нави Беаград); даље, СТРУЧJ:ioаг са
вет·а (а пре њега - учесника на канкурси
ма и њихаlВОГ даПРИiНоса)ј разних институ
та, СтручНiИХ комисиј а, Урбанистичке ко
мисије; Управе за пројектовање и у -оквиру 
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завода, 

за'В·ода; 

вамо -струч.не о.РГЭЈНе,ОД 

ских; до заинтересованих 

и 

и не наглаша

Lаlвеэних до град-

леже извори 

вог 

ниста и 

целИ'Н'И процена улазе 

приноси и слабости 

у 

ПОЗИТЈ1'ВIНИ до

;нису увек била 
кретања унапред, било је 
достатака. 

и грешака не-

и у oТiВapaњy, стављању на 

дневни ред, многих питања 

рао давати 

усло,вља:вала како 

тако и испраmан 

у животу. (I10м:енИIlVЮ 

кроз Нови .Ы:ЮI',Щur. 

Та от,в·арања питања 'су 
по многима се 

је ,први 

план 1947. 
нал се рецимо почео да копа '" 

домови су били таюмичења 
ПРОlдУКТИ!Вi:ВЮСТ рада .. . Клесала 

а ,вадио, рекли бисмо 

Све т.о је оштро наметало и методе 
стручног рада за iрепшвање пи

тања. П·о;магал'и IC'МO се са ,снагама из целе 

ма и 

довољно анализа, 

них провера изуча;вања. 

са ст:ручњаци

·v.ц:L<;;Ц(:1.Ј~V .се и без 
претход-

:известан предах. ОН 
нормална последица завршенюг задатка, 

као и усмереноЈ" рада ка 

плана кроз 

И у погледу Новог 
усшорarвање као последица .ОПШТИХ 

литичких кретаља по,сл.е 

1948. године. шш-
з а;држ,ат.и после 

године. 
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"'.1:/.'0..<.<<:.1=0. тих даљих :юрет·ања 

нист.ичкюr Новог 
прво ћемо ИЗЛО:жЈити 'УКратко наст'але орга
ни:заЦ:И:'ОЕ[е промене у за лростор-

'но планираље. 

у 1955. године у Dрадуоба:вљен 
интензиван рад 

од тада 

пери

'сагледавањем 

система ·оргаяизова-

л€~ф;инисан О ОР2а-

них ,органа града за послове 

банистичке и rеодет.ске 
УГП;РаЈве. 

Рt~а'Г/'u(:-;т~~'Ч'кu завод и.м,ао, као главне 
'ОСНО!ВУ .перспекТ>ивног .плана 

о\д На-

као спољ:них '\,.;С1)ЈС'.ц.l:Ј,.v.l:ftCl,}. 

се уступаље израде детаљних планова вр

ШИ IЮ правилу путем 'KIORKypca~ а изузетно 

директноr 

uста%њу-

тu.м СТРУ'Ч..1Оа/цu.м,а. 

Као управни орган 
УПРЭ1ВН'Их послова ,вези са 

изд ав ањем 

IВИlНСКiИ.х дозв,ола, ревизи-

ор ганизо!В ана 

10 е ре~УјlдЦUО}LО~ n.л.аnа. 

Геодетска у.nрава 

геодетске 

инсrrекци

за uзврше-

'су биле раШЧЛаЈњене раз

граничене делатности из области: 

планирања 

града у целини, 

катастарских послова 

подлога за израде прост,орних 



renepaJl,'liu 
урбаnuстu-ч.кu 
~~шn Беоzрада 
~а-ч.nа верзuја) 
nотврђеn од 

:zae HP Србије, 
1951. zодtше 

Le plan 
d' ensemble d' 
urbanisme ае 

19rade (versio71. 
finale), ratijie 

рат Ie 
.lvernement de 
la Repv blique 

Populaire de 
~eTЫe, еn 1951 

re'liepaJl,nu 
урбаnuстu-ч.'Кu 

nJl,аn Hoeoz 
azpaaa, ypaDe'li 
·рба'liUСТU'Ч'КО. ,\~ 

заводу 2рада 
'56-57. zoau'lie 
, pYKOBOaCT60"lt 

арх. Бра'li'Ка 
Петрuчuftа 

Le plan 
d'ensemble 

l'urbanisme de 
Novi Beograd, 

eLabore а 
L'Tnstitut 

['uTbanisme de 
I ville, de 1956 
d. 1957, SOU5 la 

direction (је 
I' architecte 

:ranko Petricic 



ВРАТИСЛАВ СТОЈАНОВИЋ 

CUTya1.~uja б.n,ок.ова 1 u 2 прве Мес'Ие зајед'Иuце у НОВОМ Беоzраду, zлаВ1iU nрој,ектаnт арх, 
,Бра'И'Ко П етрu'Чuћ. 

La situation des compLexes 1 'et 2 de la Communaute locale а Novi Beograd, L'architecte princi
paL B1'anko Petricic 

Це1Lтра.n,'Иu део Ново?, Бео?,рада, ypaf)en у Урбаnuстu'Чко.м заводу, 1959. zoJ. У zpynu в09C~ 
пој архитекта.ма Уроше.м Мартиnовиnељ и Ми.n,утunо.м Г АаВ иЧ'К1·L.м' 

Le centre de Novi Beograd, elabore а l'!nstitut d'urbanisme еn 1959, рат [е groupe des arcllitec
tes, sous [а direction de Uros Martinovic et Milutin Glаviёk.i 

- Урбанист-ичко, просторно планерск<их 
IIројектовања; и 

- Посљова и надлежности управе из 
области спраВ-Ођења . урбанис-тичких ре
шења. 

Одлуком је yctal1-IOвљена и:' 

- Сталnа СТРУ'Ч1-ta к.о.мисија за урбаnu
стu'Чк.е послове као ,орган за координацију 
рада 'Урба.ни-стичк'ог заlЕюда, 'Управе за из
вршење регулаци-оног плана и ге-одетс.ке 

управе, затим: 

. - Савет за ур6аnuза.м, као из:вршни и 
управни орган HapOДHOIГ -одбо.ра за ове ОБе 
ПОСЛОiВе. Car.вeT за урбаНИЗ8ЈМ је био послед
ља инстанца пре 'ОДЛУЧИЈвања., 'OДHO'CiНO 

усвајања, -ОД На'родњох одбора: Реги-онал·· 
НОГ плана, ГенераЛ:1И1Х план-ова и поједи
них детаљних план-ова; он је припремао и 
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ПО\ЦIНОСИО На-родном одбору предлоге урба-

iН<исти'Чких 

уређивања 

програма разв.оја, ,изгра-дње и 

Београда и љего:вог региона; 

ка·о и етапне планове за те активности; он 

је 'имао и друге зада~ке и .Qiвлашћења, на

длежности, ЛРаЈ.Ва иницијатива . . . из обла
сти просторног развоја и уређења гра\ца. 

За директ,ора Урбанистиq,ког заБо.да по
СТа>ВЉен је арх. Бранк,о ПеТlричић.8 . 

За председника Сталне комисије по

стављен је инж. Мирюо Нена-ДОВИЋ; а за 

председника CalBeTa за урбаlнизам, друг 
Ђурица ЈојК'иh9 . 

Овакав 'У'Рбаиистички завод је, међу 
Пpiве велике послове, узео НОВИ Бео-град. 

Он је у т,оку 1956. године урадио (нови) 
l'енераљни урбанистички пл·ан Новог Бео-



гра:да. На челу групе ,која је израдила -овај 

е.maборат био ј е арх. ВраНlКЮ Петри:чиh. 

За приказ ов-ог плана, ове ета.пе у раз

вијању у,рбанистичке физиономије Новог 
Београда, изабрали СМО {)iПет пут приказа 

његовог разма~рања сада, у новом '(}ргани

зму урбанистичке слуЖ!бе. 

Стална комисија за урбанистичке I10- ' 

слове разматрала је предлог ГУП-на Но!Вог 
Београ.да на 'Више ов'ојих ,ееДfllицаll , да би 
на крају, 3. IV 1957. године усвојила за
кључке 'Које је доставила CalBeTY за урба
н'Изам12 . У току ,QBor·a ,рада Стална комиси
ј.а је иницирала разматрање ГУП-,на у Дру
штву архитеката HP Србије, у ДРУШТ18у 
урбаниста Србије, Друшт.ву грађевинских 
:инжењера :и т.ехН!ичара и Групи хидротех
ничара. Ова ра(Зlмат:рања и диску,сије има
ла су врло интензиван И буран ток и пред-

ИСТОРИЈА новог БЕОГРАДА 

ст,ављала .с1Војеврсну мобилизацију струч
не ј alВности13 . 

Друштво а:р~итеката је, поред 'осталога, 
обавило и дискусије на пленарНlИМ сещни
ЦЭlма 22. XI и 28. XI 1956. године и на крају 
изградило св·оје МИlШљење (које ј.е доста

iБИЛО Сталној комисији; председник Дру
ш'ШЗа је био арх. Александар Ћорђевиfi). 

Друштво Ylрбаниста (чији ј е лреДС€!дR'ИК 
био арх. Жива Ћо;рђевић) је, поред диску
сија, имал·о и посебну Комиоију (проф. арх. 
Никола Доfiровиfi; арх. Хра,нИiСл.ав Ст<оја
новиh, ИlЮК. БР~НИСЛаЈВ ПРОШИЋ, проф. 
ИЈН:Ж. Миладин Пеfi'И1Нар; Др. СерГИје PaIVI
зин; инж. Александар Крстиh ОИ проф. Ан
те Обуљен), која је израдила нацрт закљу
чак.а 'и предлога, достављених, по YCiВaj ·aњy 
на пленуму друшт.ва, Савету за урбанизам. 
ДРУШ'ЛВО је држаљо састанке 13. I; 22. П; 

Ре'lу.љаЦUО?iU n.љаu НОВО2 Беоzрада, усвојен 1950. zод. paQe'li под РУ'I\,оводство.м. арх. Мu.љУТU?iо.А~ 
Г .љавuчкu.м. 

Le pLan de regulation de Novi Beograd, adopte еn 1960, fait иus La direction de t'architecte Mi
lutin Glavicki 
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да би на оа-станку 28. IП 1957 донело поме
нуте з:акључке и .предлоге. 

Мишљење 
инжењера и техњича:ра: онда, 

у 

цура; 

посебне СТУ-

канализациониходлива 

сврхе ~ арх. Ма-

Снабдевање НОВОГ 

прилози току 1957. 
,стране Николе 

љегове изград-

Д()Н()·СЈ1МО теюст 

зиром на љихов 

тонања и г.радње НОВОГ I-:af'\~n<:>,rr-:; 
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захтевима хидротехнIИК~, ПЛО

и саглаоно намени Щ:IИ()ђ',iЛ!:trих повр-

5) 
на·сипања 

коте 

разраде. 

6) 

ре-шење са као 

радова. 

,реШI=ње же

тим да 

га проверити 'кроз израду I]iIiНвести-

ционих програма желеЗНИЧК·QГ Ч'вора 

града у 

предл:ожени ;пла.н 

зеленило у CTarм:

може Cl'Vlањити у .корист 

зелене llовршин:е 

ка·о паРКOIБске ПОВp1llине .по-

па 



на ,озелењавању тежи'1'И да се ШТО мање 

у;ништа:ва пљодно тло. 

9) Савет у начеЈ]]У 
поделу на зоне за 'ста.новање, 

с даљом 'разраДом и ,реализацијс}м' 

зиром на њихов узводни 

на Iна-сеља, уmрди'Ги ДО!З'lЈЮ<ЈЬену 

обим тих радиности, 

СТЭЈМбене 

мен:тациони и 

разрадом 

градњу окладу са приложеним 

мом. 

начелу преДJlожени си

!в>одовода, тим да се 

У'IЋрДити К'роз даљу 

разраду. 

'од тога да ОВИ закључци 

несметано настављање раДОБа 

изградњи Нов,ог Саветста:вља 
у задатак 

раIЗРlа~,V1V ове закључке, 

'р аЗ<р ади 

Стална KCIM~1:C:Yj!j а 
K,oIНKypce било опште 

или анкетне. 

НАПО 

Група је и физички, просторно издвојена 
у једном од старог 

сајмишта на обали Саве. 

О Стручном савету говорили напи-

београдска архитектонска из-
ОДИUlњак града Београда, ХVП, 

састав Савета, навели ње
изнели нека од крупнијих 

питања по Савет заузео ставове. 

з На Стручие комисије 
Скици Новог је арх. 

реферат о предлогу уређења Земуна под

Б. Мирковић. Из реферата арх. 

резултата урбанистичког 

зграде ЦК КП и П. В. ФНРЈ 

ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОГРАДА 

ГУП И даља његова разрада, к.аква је 
и ов,а, били ·оу основа обаrвљање 

оперативних .радова Новом Реч 
'о .насипању, 'о 

чела је и такозваног е:К:'CI~[,е])име:;н:-
талног нњсеља, односно 

1 и 2, првих месних Новом Бео-
реализаваних су 

ПDоiеКТI)Н2ffiИ у 

НЕ 

за 

ст ан О(}3НИ

решење арх. 

решење арх, 

арх, 

реше-

и закључака са тим 

основни потези Новог 
ци др. арх. Добровића 

вези, формирани су 
оцртани ски-

августа ГО-

тек 

планова септембра, 
приступити ~lтензивнијем 

, .. Нови је град СОЈција;лист:ичко,г 
Друштва. Он у том 
-град. Обзиром на недостатак искуства стече
ног на· анализе постојеfiег социјалистич
ког града, морају ова својС1'ва претпоста
вити. 

То значи изградњу теорије социјалисти:ч-
града немамо. 
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Највеfiи недостатак пројектовању 
Београда представља отсуство његове теорет
ске подлоге} продискутоване и од друштвене 

заједнице, односно њених представника, усво-

... Као закључак могло би се реhи НОВИ 
Београд разним наглашеиим еле·· 
ментима услед чега 

се губи оно жељено: монумен-
тална са јасно назначеиим и 
вученим местима и прилазима објекте, 
представљају центар нашег друштвеног живо
та и државе. 

Она 

и изгра-

Истовремено било погрешно сматрати да 
се на основу ове скице може лродужити 

довима. Потребно је још веома много рада, 
рада под далеко повољнијим условима него 

па да урбанистичка основа 
ОДl'овара ономе што наши на-

да и напорима које 

Из излагања арх. Мирковиhа: .. ,.Идејни 
предлог уређења Земуна израђен у овом року 

пружа слику само информативног карактера 

стамбеног града. 

Проблем овог је третиран двојако и 

то као ~облем зоне старог и ниског дела Зе
муна високе зоне где би објекти стварне 

вредности представљали фиксне тачке. 

Решење уређења Земуна је повезано са по
проблематике Новог Београда како 

погледу на саобраhај тако и у погледу на на
мену површина и изграђивања. 

. '. Овај предлог предвиђа успостављање 
новог моста преко Дунава у зони града. 

Предвиђен је у продужењу споја Добановач

ког и везе будуiiом жељезничком 
станицом" ... 

Урбанистичка комисија је обавештена: 

да обзиром на друг Илиli са 
друговима из Урбанистичске службе (група 

Нови Београд) предлаже нову скицу идејног 

плана Новог Београда. Референт 
био арх. Мацура. 

У арх. Б. Стојановиliа на 

XXVI седници комисије -
проблему изградње новог стамбеног насеља 
Новом Београду, стоји и: 

су помоћне групе (коми-

ће сарађивати са групом пројектана
та у Новом Београду. 

Сарадља је и пројекат је прерађен 

тако да је неупоредиво бољи од ОНОГ који је 
Комисија видела ХХII седници, још 
има крупних недостатака. Међутим~ и поред 

захтева Урбанистичког завода ИОНО-а да се 

пројекат достави на мишљење и сагласност 
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тако и Урбанистичке комисије, до 
примљен пројекат целокупног 

Управа за пројектова:ње настојала је у 
BDeMeHY последња два месеца да прибави од 

решење, али у томе 

Када су претставници 
отишли TIf ...... n'Tm'Tr~ ••• речено им је 

је почето са изградњом стамбеног насеља, 
зиром да су омладинске бригаде стигле и да не 
могу да чекају. 

... Потребно је Урбанистичка комисија 
иитервениiuе по овоме код Извршног одбора 

града Београда, обзиром да Комисија сно
си моралну одговорност по овом 

11 Те 1949, rодине почета је изград:ња, по 
помињаним пројектима, студентских домова 
око 5.000 студената, као и стамбених зграда за . 
око 2 500 станова. Износимо ре-
шења: 

Усвојена је !'VI"'I"И'f.I'::Ј 

хектару, са 

5-100//) површине предвиђено 
пешачки саобраhај осталих НП._'7Г1U'!., o..;,JlUUUAl:1YlX 

површина :намењено зеленилу. Усвојено је 
да ми:крорејон има становника тј. 
заузима површину 12-18 хектара; да поред 
станова садржи: јасле, обданиште вр-

дом 'гере-

нима за кошарку, тенис клуб, трго

ВИ"8е за снабдевање, занатске радионице, хиги-
јенску станицу, колективни гаражу 

аутомобиле итд. Усвојено да поред наве-
дених рејон садржи 

и објекте: за суд, 
објекте за масовне 
фронт, АФЖ, омла-

и пионирске би-
блиотеку, гимназију, теХIiИКУМ, 
скултурни и терене, стадион, пливачке 

централни ресторан, роб
ватрогасну станицу, 

централну пекару. 

Поменимо да су те на свим објекти-

ма спроведена такмичења за високу продук

тивност рада, најконкретније форме имало 

такмичење зидара. 

7 На основу испитивања у геолошко истра

живачке сврхе, затим ради снабдевања водом, 

систематског сондирања и испитива:ња 

терена да би се одлучило о начину фундира-

ња утврђени како геолошки 
рен а, тако и начини фундирања. Сва 

та испитивања су показала да гор:њи сло-

дебљине 10 до 15 метара, геолошки младе 
наслаге муљевитог карактера, са великом сти-

шљивошhу променљивог у 

садржаја минералног и органоидног матери

јала. Да су испод ових геолошки старији сло
јеви, дебљине 10 16 метара, од песка 

и са КРУПНОћОМ зрна која расте са 
дубином. слојеви на масиву плаве 

уме, која почиње на око 30 испод 
рена. 



У грађевинске слабо 
НОСИВО горњим, 

ком И различито м 

На основу усвојених могућности 
ња одлучено је да се, зграда 
седништва владе темељи на шипо

геоло

је 
шипова. Репрезен

пак, директно темељен 

(преко 

тативни хотел је, 
крутој ПЛОЧИ. 

слојевима 

Стамбене зграде на 
грађене тракастим, 

Тошином буна ру су 
кажемо класичним 

Вредно је поменути да се код свих ових 
темеља потпуности потврдили прорачуни, 

како погледу димензионисања, тако погле

дозвољених коефицијената 

Личност широке архитектонско-урбани
стичке културе, већег архитеКТОНСКd-пројек-
тантског искуства - која је унесе 
и стручно стваралачког у директора 

урбанистичког завода (за разлику органи-
техничко-чиновничког ди-

9 Друг 

инж. 

организова

адекват-

личност за председника комисије, 
као њен професионални руководиоц. 

]1) Сарађивао је одређени број архитекаrа 
и техничара. 

11 Стална 
смернице за израду 

седницама одржаним 

1955. а потврдио их је Савет за урбанизам 
П 1956. године. Елаборат ГУП-на "".,'''' .... ·~JТ\r'''' 
стална комисија на 
XI 1956. године и на 

12 Пошто се доносе 

Савета за урбанизам 
текстови закључака 

резултат и 

цитирамо..: закључака то их по.себн.о 

13 Нови Београд од првих дана имао 
присталице .,..,,,Fi,",YHTTAY>·n али је било 

f''I''nVU1''I...!'IJ.r::l који изражавали бројне резерве, 

до оних који су отворено били противу таквог 

подухвата. 

14 Програм за даљу разраду и реализациј у 

плана Београда: 

1. Територија Новог Београда по својој 
структури треба се третира равно

правни део територије целога града. Обли

ковно треба ићи за савременим урбани

стичким принципима. 

2, Мрежа главних саобраћајница је саставни 
део јединствене мреже и одређена 
утврђеним изводним правцима. 

3. Регулацију Дунава и Саве извести према 
захтевима хидротехнике и пловидбе 

складу са наменом приобалних површина 

ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОТРАДА 

крајњом етапом {'~1~~1~~1~~ на ме-

садашњег рукавца 

4. У општеградском разрадити ре-

центар на Ратном 
за гравитациону Београд Ста-

Нови Београд и Земун. 

Други Са-
раз-

5. историјске 

разради Новог 
~~~~~.w .. центар nћА~,,,.rп~ 

кавца односно језера 

6. у општем градском ситуира-
ти објекте: друштвене, културно-просвет
не, административне и репрезентативно

-пословне. 

7. Лева обала Саве, ће веhим делом и-
мати депресију и конвексност може 
да заклони развијеност обале, наме-
љује опщте-градском парку са 
начним и угоститељским об-

јектима. дубљем делу од обале реке Саве 
може да ситуира више објеката просвет
ног или щколског карактера. 

саобраhај
за стамбену 

остварити на савреме-

~>~.~~тт..<~N"""~'К'N принципима тим да 

буде снабдевено савременим сер
висима и екипманом. Слободан терен и 
комплексно пројектовање користе по-
стигне максимална и ви-

сок стандард становања. Пројектовати са
времене системе водовода и к:анализације, 

грејаља гасификације. 

После даљих економских популацио-
них густине ста-

новања од становника по хекта-

ру повећати на оптимални број који од
говарати потребама развитка целога града. 

9. Изградњу усмерити на отво-
реног система у зеленилу. ме-

шовити систем изградље ради постизаља 

најповољнијег архитектонског израза. 

10. Јужно од аутомагистрале дати 
спортске и рекреативне објекте као 

пратећИ појас становања који се продужа
ва из ткива старог дела града све Бе

жанијске косе и одваја насеља од желез
ничке пруге. 

Јужно од железничке пруге предвидети 
следеhе намене: 

пристаниште за за снабдевање; 
зону за радионице и градске сервисе; 

и зону за чисту 
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кори[стити за привредне површине. 

са предвиђеном ЛОКО
овој зони. 

програма даљу 

Новог _~~ ... , ........ ,ч. ...... 
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усвојеном Генералном плану 
године територија Новог 

mr"-.my........... део те]:)И'ГЩЈИје 

ових ОРТОГОЈнална :мре-

жа 

површина 

правилност 

тина под разним и 

:инсолационе услове. Мрежа треба 
наслања на основна три градска НјЈа.Dца 

мостова из у лице Бранкове, 
Мокролушке а усмерена 

водне правце: 

садском путу. 

Унутрашњи део мреже треба да 
вори повољном спајању старог дела 

и Земуна. Хидротехничким решељем 
УСВОјИ'ГИ етапни прелаз на језеро је 

утврђено, да би се пости
водене површиие, маље осци-

воде,н(>г огледала во-

'-"'-"Ац . ..,".' ...... у.!. који острво ко-
ристиће се ради изливних 

канализације на пО'.)"VЮ'VЈ.Ьn.fl.ld 
корито, Решење 

најподеснији режим саl:ЈбlЈаt'iЭ]а 
интернационалном воденом 

У градском 
центар на 

ги рекреативни центар 
у вези гравитационе 

града на доњој 

нице: 

програма за НОВИ 
виду следеhе чиње-

а) историјски и географски услови омогу-
развој Београда на обали 
тога дошло се града 

обали. У старом делу града по:
је окупирана железнич-

ПОiСТРОi;еЉЈi1ма а на конкавној 
величини од 100 

будуне реЈН::O'fIСТРУЈКЦЈ;1.;е 
старог дела града, а после 

ња железничких постројеља 
својеном будув.ем железничком чвору. 

једну од најзначајнијих нових површи-
на у градској и програму, 

површиие се извршити 

товано спајаље. Истурени бастион 
ђаве и рељефна развијеиост 

закључио од Бановог 
Ч:},к,щ:ице као и конкавност 

развија
центра на 

овом делу. Овај општеградски 
има се ишчекивати 

20-50 година. у општеградском 
центру се објекти 
намена: друштвени објекти, 
ти културно-просветних намена, 

нистративни и по-

у 30-
се вели

ар

репрезентативни хотел, 

ансамбл салом, комплетиран са 
друwтвеним просториј ама. Поред ово-

и неколико објеката пословног 
чаја. Између моста код Мостара 
ста на излазу Немаљине (>1\Лf'J>f'ТТЛ·_ 

11е неколико самосталних 
галерија, библиотека, позори

сала, угоститељски и 

На између моста 
моста 

улице омогув.ен 

општеградског значаја као 
опере, јеДсlе велин:е банке, централне 
поште и два три објекта, са наменом 

опште

део опште-

ПРЮ}:ј[заћ}:ј[ће из крета

дела града 

у просторној развојној вези сагледава се 

програмска садржина конкавне обале 
данашњег рукавца Дунава са изграђе-

зградом Савезног ИЗвршног вена. Ова 
приобална зона је будуће продужење оп

својој намени 

треба да садржи: администрацију 
пословне објекте савезног значаја и из

весне угоститељске објекте од 
репрезентативног хотела у Земуну до кру

остр-

во ушну Са-

моста у 

ти културног друштвеног знача

ја као што су: омладински дом, ратни му-



друштвене скуrюве са 

туристичкоугоститељ-

LЏ~Н1ГРсiл]аа зона на левој оба
моста и Бранкове улице 

све до моста код Мостара у свом развоју 
условљена је са сле;цеhим: 

пошто је обала конвексна за изграђива-
ље је и нема квалитета као 
конкавна, се општеградском пар-

у величини од око 150 ха и треба да се 
предвиди вевим делом у зо-
нама би се осигурала вегетација 
на Она бити попуљена са пар ни-
жих и маљих угоститељских 

и туристичких за 

зеленилу и уз воду. На начин 
се заклонити најлепши пејзажни делови 
савског амфитеатра и ,..."un ...... ,."'"',, 
визуелни током од 

до Бановог Брда па све до Бастиона 
беграД,сн:е тврђаве као главног историјског 
и пластичног монумента У даљем 
делу ове зоне као ок'Вир да се постигао 

раније наведени омогућити поставља-
ље извесних за високе шк'оле, 

академије институте. Ова позиција 
вољна с обзиром на прилив и ca()Ot)aFl.a.i 
студената како у односу на стари 

да на десној обали тако и на део (",.",vТlф""Г"'_ 

ског града Бежениј ске косе. 
тезу од I реда 
стари део Београда са Земуном од Саiве~з:нюг 
извршног већа па до железничке 
станице дужини м са обе стране 
извршиће се попуљавање са извесним 
лом објеката маљег ';)..:.:s,,,,,,,,,,;!} 
као пошта, ресторани, кафеи, 
на кућа, велике продавнице, до 
биоскопске сале, и др .................. "J.YL 

уоквирене зоне 

наведене са,обраћаlјЕ[ИI~е 

препушта се намени је;[(и:ница насеља, ко-

је поред ових на-

мена, у опште дру-

штвене и намене. Ово насеље про-
порционисано је на тај однос да би се из
весни део површина искористио за стано

вање с обзиром на велике удаљености те 
површине од стамбених зона у старом де-

ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОГРАДА 

лу града и у Земуну. Удаљеност 

них зона од старог дела 

слеме као карактеристика 

Михаиловом, 
средине односно до зграде Савезног Извр-
шног вева, износи три до четири км а исто 
тако удаљеност око 3 ДО 
стамбених зона у постојеь'ем делу 
Према на овој релацији од 6 км не 
може изоставити становање пошто би 

то било однос рада и ЈКИ-
вата, а изазвало нежељене реперкусиј е 

и оптерећења у погледу на сао-
браћаја. Из ових разлога капаци-
тет стамбеног насеља до становника 
са продавницама и сервисом на принципу 

отвореног система изградље зеленилу на 

бази мешовите изградње по висини. 
Пошто Институт за испитивање ма-

извршио све експертизе гео

конструктивне и структуралне, 

осигурано је рационално темељење и оси
гуране висине од 8-12 cnpaTOBa. У ком no
зиционом погледу користиhе се наrлаша
вања како хоризонтална тако и вертикал-

на. у јединицама 
је се по ха могу се и по-

већати. овај начин цела територија Но-
вог Београда треба да омогући складан од
нос и повољне уже и архи

тектонске разраде у 

ља архитектуре и веге'гюције. Битно је да 
се задовоље сви визуелни услови који про-
истичу из оквира београдскоr 

и косе као и завр -
Савске котлине пред током Дунава. 

Иза аутомагистрале површи-

ну са просечном ширином од м дуж ма-

наменити спортскими рекреетив

као паралелни пратећи 
градски потез спортских терена и играли

шта, који почиње од Бањице па изнад 
Булевара Франше Депереа прелази на по

вршине НовоХ' Beorpaдa кроз његово тки

во као пратеhа. неопходна врпца. 

](; Подаци о КОНКУРСУ; 
15 Урбанизам Београда бр. 

Подаци о регулационом плану. 

L'HISTOIRE DE NOVI BEOGRAD 

Arch. 

Suivant lез differentes etapes de constitution 
de Novi поив dressons ici un tableal1 
de l'ordre processus du travail en 
виг 1а construction urbanistique де cette 
де lа vШе de Belgrade. 

La groupe 
dans le cadre 

28 

est constitue 
principal archi-

tecte de Belgrade et est conduite раг l'architectc 
МНогад Macura. Sur la Ьаве дев resultats du 
concours роиг les batiments du Comite central 
du Parti communiste de Yougoslavie et de la 
Presidence du Gouvernement et compte tenu des 
instructions donnees рат le ConseH expert de 
construction de Novi Beograd, I'Avant-рrојеt ае 
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N ovi et de est eIabore еп 
рћаэеа. premiere 
selon esquisses de l'architecte 
vic, et la sa nouvel1e elaboration 
'direction de М. Macura. 

А cette L'lnstitut de тесћетсће de 
concretisation Novi Beograd 
participe ces travaux. Еп 1948 сот-
тепсе эоп activite la Commission рr,оfi~ssiо~n,nеПе 
du Comite executif du СоnвеН 1Ю'D'U:tа:~rе 

le corps de la 
et tous les атсЫ tec-
urbani:stiqu,es. Apres avoir examine les 

::''''::'Т'lt~_,nrn''''t''' de Novi Beograd, 
Commission 

В€юеrаd et Zemun, 
doivent etre соп
donnees 

Commission 
boration du general«. 

а ete introduit аих courants 
l'urbanisme, аих cotes de la ville Bel-

toute sous la direction unifit~e de 
construction du С. Е. С. Р. 

eX,eC\lte le Рlап 
adopte le 20 

final du pro
nous avons ехроэе le deroulement, 

acteur а donne эа contribu-
soit faisant d'une 

contributions ont ete variees: а 
efforts de 

пе 

Novi Beograd, ont fonde 
Нопэ потте »Tosin maisons 
d'etudiants etc.). Аисип elabore еп tant 

Plan les эсћетаэ graphi_ 
ques des des et des 
nant lа constructian de Navi 
rents d'€йаЬагаtiап, de 
ргесisiап techniq ues. 

de diffe
et de 

Аи соиТБ de l'annee 1955, оп fait beaucoup 
d'effarts dans la ville еп vue d'ameliorer 
nisation et le fonctionnement des services 

de fa~on qu'ils plus modernes 

d'urbanisme а acheve le 
de Novi Beograd. Се 

1а base de construction deux сот-
d'habltatians, devenus Premiere commu

naute locale. 


