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БЕОГРАД НА ДУНАВУ

Београд и Дунав су судбински везани. 
Говоримо о тим повезаностима кроз урабно- 

просторне аспекте развоја како Б еограда, тако и 
П одунављ а, y оквирима н>ихових мсђусобних 
условљсности.

Из широког спсктра тих мсђузависности 
почсв ол географских, климатских, историјских, 
стратешких, саобраћајних, приврелних, култур- 
них, обралићсмо слелећс које смо насловили: 

БЕОГРАД ПА МОРУ 
ХИДРОСИСТЕМ ДУНАВ-ТИСА-ДУ1IAB 
ЦРНОМОРСКА ЛУКА 
ХИДРОЕНЕРГЕТСКИ И ПЛОВИДБЕНИ 

СИСТЕМ ЋЕРДАП
ПЛАНСКИ ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ПОДУ-

НАВЛјА к р о з  ј у г о с л а в и ј у
ДУПАВСКА ПРИВРЕДНА ОБЛАСТ 
Олбир јс начињен као полсетник на оне 

врелности којс сс могу извући као ослонс за са- 
времени и псрспсктивни развој Бсограла и шире 
нашсг Подунавља.

Бсограл јс грал чстири мора: Панонског, 
Црног, Јадранског и Северног.

Палази сс дслом на површини гсолошког на- 
носа Панонског мора, то je део грала на левој 
обали Дунава. Београд на тој територији има на 
дубини од стотинак метара сачувану воду Панон- 
ског мора; тај феномен обрађујс прпо поглављс 
БЕОГРАД IIA МОРУ.

Друго поглављс рсгиетрује остварен велики 
инвестиционо-градитсл>еки захват ХИДРОСИ- 
СТЕМ ДУПАВ-ТИСА-ДУНАВ.

Систсм који јс комплексно волоприврелно 
решењс Бачкс и Баната, наижх најплоднијих по- 
љопривредних области, решсн)с које еадржи 
обезбсђсње водног саобраћаја, снабдевање водом 
привреде и насеља, усаглашаван>е арграрног и

шумског фонла на обухваћеним површинама, ко- 
риговање миркоклимс и регулисање односа под- 
земних вода и вола y токовима.

Тај систем je допринео и значају Београда на 
Дунаву како y привредном поглелу y целини, та- 
ко и уже -  Бсограда као великог чвора водног 
саобраћаја.

Он je као инвестиционо грађевински подух- 
ват био y време реализовања највећи хидроме- 
лиораииони захват не смао y нашој земљи всћ 
и y Европи. Његова изралња je трајала 26 година, 
од 1957. ло 1983. године.

Како ће ce вилети, и наредна поглавља сс 
осврћу на ралове-дела која су матсријални пре- 
луслови за развој зсмље, a остваривани после лру- 
гог светског рата. Указивање »а њих има, поред 
свелочсња о остварсним просторно-планским ле- 
лима, намеру ла прикаже лостигнут нови квали- 
тст простора о којсм јс реч -  Подунавља и бсо- 
градског региона y н>ему.

Наредно поглавље говори о ХИДРОЕНЕР- 
ГЕТСКОМ И ПЛОВИДБЕПОМ СИСТЕМУ 
ЋЕРДАП.

Прско овог система Београд je постао 
IIPHOMOPCKA ЛУКА.

С обзиром да je изградња овог система спо- 
хална тсковина y сливу Дунава, посебно од Бсо- 
града до Црног мора, присутна и судбинска за 
Полунавље ол праисторије до наших лана -  при- 
каз указује на неке прсломне историјскс захвате 
до ових послелњих. Тсжиште je дато Дунаву као 
значајној воденој магистрали Европе, и као 
пр<1ИЗВођачу електричне енсргије. Све то пак на 
повезаности тих улога Дунава са Београдом. Го- 
вори ce о решењу безбедне пловидбе кроз Ћер- 
дапску клисуру ол Нрног мора до Београда, и 
даљс; приказује ce и изградња хидроелектрана
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Ћсрдап I, Ђердап II и Ћсрдап III као планирано 
заокружење синхронизованог рационалног ко- 
ришћења вода Дунава за производњу електричне 
енергије.

Пошто je рад на изградњи хидроенергет- 
ског и пловидбеног система Ћердап један од 
примера комплсксног, планског и рационалног 
приступа извођења оваквих програма код нас
-  слсдсће поглавље сс односи на ПЛЛНСКИ 
ПРО СТО РН И  РАЗВОЈ ПОДУНЛИЉ Л КРОЗ 
ЈУГО СЛА ВИ ЈУ.

Припрема, сагледаван>е обима и садржаја 
плана, процедура њсговог усвајан>а (у последњој 
истанци од Извршног већа Скупштинс Србијс 
1970. годинс), свс то, усаглашавано je са дина- 
миком прирсма и фазама изградњс хидроенер- 
гетског и плопидбеног система Ђсрдап I. Година
1991. je била гранична за његово остварење. 
Осврт на овакву врету планова je нужан и за да- 
л>и рад на планом предвиђеним, остварсним и за- 
почетим задацима. У напиеу смо ce задржали са- 
мо на две области плана: историјски споменици 
и саобраћај; обе од великог значаја за место Бео- 
града на Дунаву.

Крајњс поглавл>е je БЕОГРАД -  ДУПДВ- 
СКА ПРИВРЕЛПА ОБЛАСТ.

Код тога издвојен јс приказ пруге БЕОЕРЛД
-  БАР, железничке пруге која je повезала Бсо- 
град са Јадранеким морем; као и речно-саобраћај- 
но повезивање Београда са Северним морем, по 
завршетку КАНАЛА PA JIIA-M AJHA-Л У I IAB.

На самој територији града обрађена јс улога 
локације за београдску привредну област на левој 
обали Дунава. Ово уз присуство постојећих пет 
приврсдно-инлустријских локацнја на Лунаву 
београдског региона: Лука Београд на десној 
обали; индустријска зона на левој обали Дунава; 
Лука Панчево; лука y Смедсрсву; и Генералним 
планом Београда из 1972. године предвиђена ин- 
дустријска зона y Великоселском риту.

У датим условима, када je на свим тим ло- 
кацијама инвестирано, и када сс ради на новом 
Еенералном урбанистичком плану Београла, 
нужан je синхронизован програм и располела 
привредне улогс тих локација како би Београд 
стварно постао значајан светски привредно-инду- 
стријски производни центар.

БЕОЕРАД НА МОРУ

Бсоград je no рел>ефу састављен од делова 
са вишим котама на дссним обалама Савс и Ду- 
нава и на ниже, равничарске делове, на њиховим 
левим обалама. Лсве обалс су биле, све до ин- 
тензивне урбанизације, мочваре и ритови, пуста- 
ре и степе.

Тако познајемо мора плавс воде -  када ce 
изливао Дунав y време високих водостаја и 
плавио равничарскс површинс y недоглед; зна- 
мо и жута мора ритске трске и стспскс траве 
y периодима лстњих жега и суша; знамо и зе- 
леиа мора младих жита; и пурпурна мора зрелих 
кукуруза и жита из доба саврсмсних пољопри- 
вредних обрада површина града на левој обали 
Дунава.

Но није реч о тим „морима". Није рсч ни о 
Панонском мору персонифицираном y његовом 
географском потомку -  Дунаву, већ о Панонском 
мору, њсговом геолошком изданку: остацима и 
сведоцима на дну тог мора. Реч je о Панонском 
мору, његовим остацима стотинак метара испод 
салашњих попршина леве обале Дунава; о дубин- 
ским изворима морске воле лобијеним бушоти- 
нама на дубини ол преко деведесет метара.

Ево осврта на хронологију тих сазнања:
-  Још 1939. године y Овчи (сслу y 

Панчевачком риту) извршена je бушотина на ду- 
бини од дсвсдссет и једног метра ради изна- 
лажења пијаће воле за нассље. Место пијаће, д о  
бијена je термоминерална слана вода.

-  Тридесет година касније, 1969. године, 
анализу ове воле извршио je Институт за фи- 
зикалну медицину и рсхабилитацију из Београда, 
констатовао н»ен минрални састав и установио 
да спада y ред мипералних лековитих вода -  ла- 
јући мишљсње ла ce може користити као лопун- 
ско срелство за лечење извесних хроничних реу- 
матичних оболења.

-  Истс резултате дале су и анализе артерске 
водс добијене бушотином на лругом крају Овче, 
приликом истраживања нафте 1952. годинс.

-  Крајем 1971. године Скупштина општине 
Палилула (на чијој je алминистративној терито- 
рији тада била Овча) уговорила je хилролошка 
истраживан>а термонинералних вола y Овчи са 
Институтом за гсолошко-рударска истраживања 
и испитивања нуклсарних и лругих сировина. У 
извештају Имститута je констатовано: да су ком- 
плетне анализе термоминералне воде показале 
изванредно сложен састав; измерено je седамна- 
ест грама по литру укупне минсрализације y во- 
ди. Поред раније констатованих брома и јода, 
утврђени су и литијум, баријум, стронцијум, ра- 
дијум, силицијум лиоксид и борна киселина -  од 
којих састојака сваки за себе увршћује ову воду, 
прсма мсђунардоним нормама, y термоминералне 
лековитс воде.

Извршсно геоелектрично сондирање и кар- 
тирање утврдило јс да ce кречњачки колектор ове 
термоминералне воде простире по целој испити- 
ваној површини од око два и по квадратна ки- 
лометра.
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У закључку сс констатује ла су рсзултати y 
целини изузетно повољни -  да ce лекооитост 
може квалифковати за аеоми ишрок дијапазон 
дејстава иа људски орипшшм; да ce са cuiyp- 
ношћу мсхже очекивати довољиа количшш ооде 
за замашно експлоатисан<е; и да би требало иа- 
ставити, како са даљим, завршним истражним 
радооима, тако и са израдом програмско wtoe- 
стициоиих елабората.

Упрошћено говорећи -  реч je о води и )неиим 
мииералним састојцими оспшлим, сачуааним, ии 
иепропустљивом крсч/и/чком диу Панонскоi м<>- 
ра.

Нс би требало ни говорити о томс шта значи 
морска вода за грал, за разоноду, рекрсацију и 
злравствене потрсбс грађана, почев ол омлалинс 
ло старих.

Просторни план Бсограла на лсвој обали Ду- 
нава рсзсрвисао je зону, излвојио лео тсрена, са 
лсгендом: за здравствсно-рекреаиионс потребс 
града.1

ТУ ce и стало.
Појава термоминералних вода, one или 

сличне врсте, није једина y ГТодунављу. На широј 
територији Београда има вшпе сазнања о 
сличним примерима; има их такође y join нским 
деловима дунавског приобаља.

Добро ce зна ла су претхолне стулије, 
истраживања, благовремена пројсктовања, преду- 
слов за успсшно инвестирање и пословањс. Зна 
ce ла тај истраживачко-стулијски рал нсупорсди- 
во мало кошта y олносу на саме инвестииије, али 
ла тражи нужно потребно врсме. Нсмање инвс- 
стиционих средстава може ла буде „повољност" 
(пружа лрагоцсно време) за најбоље прирсме реа- 
лизације олговарајућих програма кала сс за њих 
створе срелства.

ХИДРОСИСГЕМ ДУ1IAB -  ТИСА -  ДУ1IAB

Изложили смо како je на поменутим луби- 
нама равничарског панонског лела Београда.

На овлалавању Панчсвачким ритом и ширс 
панонском равницом y Војводини било je, y лу- 
гом временском периолу, много захвата и план- 
ско градитсљских напора. У послелн>ем псриолу 
мсђашњи урбанистички захват je измена и логтуна 
Генералног урбанистичког плана Бсограла који 
je донела Скупштина грала 1957. голинс. Том 
одлуком Скупштине осамнаест километара прио- 
балног појаса леве обале Дунава активно je ук- 
л>учено y градско ткиво као логично и природно 
заокружсње уже територије Београда, града ма 
обалама Саве и Дунава. 11>оме je Београд урба- 
нистички формално постао град на обема оба- 
лама Дунава, као што je то ГУП-ом из 1950. го-

дине П(хггао град обеју обала Саве. C'a овим зао- 
кружењем укупна ужа градска територија обух- 
ватала je 12 470 хектара, од чега на левој обали 
Дунава 4 320 хектара; и то 1 700 хектара стамбснс 
зоне и 2 620 хектара индустријске зоне. Иза овога 
следиле су олређене урбанистичке разраде те те- 
риторије и н>ихова париијална рсализација.

Ми ћемо овом приликом нешто више рећи 
о аеликом шшеспшциопоАрадителхком захвиту 
хидросистема Дуиав -  Тиса -  Дуиао. Зна ce ла 
je једна од основа за развој привреде Србије по- 
љоприпреда -  производња хране. Уз постојањс 
извора сировина, уз произподњу енергије, произ- 
водн>а хранс je једна од наших битних приврсл- 
них одлика. Пољоприврслно земл>иште y Србији 
je концентрисано пре свега y Војводини, затим 
y Поморављу, Мачви, Посапини, Шумадији, Ти- 
мочкој крајини, Косову и Метохији. Ma тим гео- 
графским просторима има y глобалу и довољно 
воде за високе пол.оприпредне приносе.

Ради наводњавања и одводњавања, уса- 
глашавања захтева савремене производње хране 
са прир)одним условима (са микроклиматским 
елементима, са распоредом природних водених 
падапина) грађен je овај систсм. Он je иначе, као 
што сс зна комплекспо аодопривредио pewetke ко- 
је садржи обезбсћен# аоднт саобраћаји, снабде- 
eaihe подом приареде и иасеља, ycai/iauiaoauœ 
трарног и шумск<п фонда ии uf/ухваћеиим 
површшшма, Kopuioacifhc микроклиме, рехулисан>с 
одпоса подзсмних в<х)а и аода y токовима итд.

Тај систем je допринео и значају Београда 
на Дунаву, како y привредном поглсду y целини, 
тако и уже -  Београда као великог чвора водног 
саобраћаја.

Извођењу су претходилс приреме, алтерна- 
тивна рсшења, анализе и лискусије. Всћ од првих 
година по ослобођењу, y Друштву инжсњера и 
техничара y Београду, његовој Хидротехничкој 
секцији, носиоци тих активности били су наши 
најпознатији хидротехничари. Изнећсмо кратке 
карактеристике изведеног система, према једном 
од активних учесника, главном стручном руко- 
водиоцу изградњс хилросистема Дунав -  Тиса -  
Дунав, инж. Димитрију Миланову.2 „Мрежа од 
929 километара лугих магистралних канала, са 
објектима, којом сс Бачкој и Банату, најплолни- 
јим областима y Југославији, осигурава претежно 
гравитаиионо одволн>авање 762 (КХ) хектара -  
о(ч:збеђујс снаблевањс водом за наводњавање око 
510 000 хектара, обсзбеђује вода рибњацима, 
приобалној инлустрији, насељима и лругим ко- 
рисницима. Поред тога каналима ce олвија пло- 
видба шлспова од 650 до 1300 тона носивости, 
на 664 километара лугим пловним каналима; 
пружа могућност, долушс скромна за иско- 
ришћавање водне енергије на неколико његових
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2. -  Гсисча ochobiic каналскс мреже хилросистсма Дунав-Тиса-Дунав.

водних степсница, всома ефикасно остварује са- 
нирање некала мочварних насеља y подручју ка- 
нала и најзад, омогућује спортско рибарење и ко- 
ришћсње целокупнс каналске мрсже за рскреа- 
цију и локални туризам...

Највећи дсо подручја Дунав-Тиса-Дунав од- 
водњава ce аутоматски и гравитацијом, што 
значи непрекилно дан>у -  ноћу, свс док ce не ева- 
куишу сувишнс воде...

Иригациони дистрибуциони системи користе 
воду за наволњавање углавном захваљујући 
црпним станицама лоцираним на истим маги- 
стралним каналима."

Говоримо о каналу Лунав -  Тиса -  Дунав и 
као инвестиционо грађсвинској тековини која je 
y време остваривања била не само наш вслики 
објскат чији je изГриднм трајила 26 година (où 
1957. do 1983. ioùune), oetx u waùa највсћи xuùpo- 
мелиорациоии захвит y Eepoüu. 11аволимо ra jep

je o h  стручно-технички остварио оно i i i t o  ce ол 
њсга тражило. Наводимо га као изузетну матс- 
ријалну основу за „убирање плодова" од 
уложених средстава, напора и знања за развој 
земље. Као и зато ла би ce y дал»ем, без изговора, 
максимално користио y свсукупном друштвеном 
развоју.

По изградњи овога система Београд, који je 
y чворишту дунавско-савског слива, ширс и мо- 
равског поречја, лобио je још 664 километара во- 
дсних саобраћајница.

Импресиана je та мрежа саобраћајнице. Она 
je ту, постоји, ne треба je Градити -  ûipeCxi je 
само користити. Треба je користити за међуна- 
родни саобраћај, за домаћи међуградски и за уже 
градски јавни и индивилуални саобраћај. Треба- 
ло би je користити не само као могућност, већ 
као постојсћу вредност, прсдност, као одговорну 
обавезу.
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Када говоримо о београдским водсним сао- 
браћајницама y целини, морамо рећи да ce онс 
најмање користс y односу на њихово коришћењс 
y читавом веку уназад.

Није потрсбно подссћати да je инвестициоио 
техничка документација нужно праћена економ- 
ском логиком; између осталог и доказима о 
луштвено приврсдној уносности улагања y инвс- 
стиције. Ta оправланост салржи и организован>е 
експлоатације инвестиционог објекта, као и вре- 
мснски прсглсд оплођавања уложених срелстава.

Посматрано са становишта експлоатацијс, 
коришћења... инж. Миланов констатујс: „Кала јс 
рсч о екоиомици и сксплоатацији хидросистема 
Лунав -  Тиса -  Дунав онла ce можс констатовати 
да ce он мора вишс и бол>с користити него што 
сс то досад чинило; нарочито y области навод- 
њавања. Наиме, друштво je, определ>ујући ce за 
изградњу хидросистема Лунав -  Тиса -  Лунав 
рачунало да ћс сс из њсгове каналске мреже ко- 
рисгТшти оода за пиаоднмашне прско пола ми- 
лиона хекатара, a ne користи ce nu 10% прсд- 
оиђених пооршмш! To значи ла су изостали и мо- 
гући вишкови пољоприврсдних производа и од- 
говарајући финансијски ефскти."

Исти закл>учак може ce изпссти и y погледу 
саобраћајног коришћења, односно некоришћења 
систсма Лунап -  Тиса -  Дунав.

Оптимистички звучи тврлња инж. Миланова 
да канали никад нс застаревају, да су практично 
вечити.

ЦРНОМ ОРСКА ЛУКЛ
ХИДРОЕНЕРГЕТСЖИ И ПЛОВИДБЕНИ 

СИСТЕМ ЋЕРДАП

C'a завршетком изградш? хидроелектране 
Ђердап I Београд je постао морско-речна лука за 
бродоае до 5(ХМ) топа носиаости. Том изградн>ом, 
превоЛницама y склопу бране, отклоњсна je дотле 
несавладива природна прспрска y ђсрдапским 
клисурама за безбедно путовање Дунавом до 
Нрног мора. Тиме je  остварсн цил> бројних 
наших генерација; остварено je  оно iu to  je  кроз 
историју био део сталних напора људи, народа, 
држава, да ce овлада Дунавом као значајним во- 
деним путем до Црног мора.

Обухватнији осврт указује на дугу историју 
интсрссовања и напора да ce Дунав користи y 
најширем смислу за живот л,уди. Ta историја 
сеже докле иду и наша знања о животу на ње- 
говим обалама. Рскло би ce од геолошке ката- 
клизме на овом дслу земл^ине кугле која je до- 
вела до расцепа Карпатског масипа, расцепа ко- 
јим je истекло Панонско y Црно море.

Дунав je пружао бројне повол>ности људима 
(почсв од воде, прско хране, риба y води и лив- 
л>ачи по пределима приобал>а, плодова бил>не ве- 
гстације, до климс и пловног пута) и носио многс 
тсшкоће и опасности.

М јсгово коришћен>е као пловног пута поссб- 
но јс било скопчано са опасностима и тсшкоћама 
y ссктору Ћердапскс клисуре.

Тако и ово подручје од Бсограда до Црног 
мора има лугу, богату и бурну прошлост, па слсд- 
ствено томе и широку скалу историјских пода- 
така и материјалних остатака бројних објеката, 
као дела људи, или трагопа и доказа о њиховом 
животу на обалама Дунава, односно y његовој 
ближој и широј околини, као историјских спо- 
мсника или споменика културе.

Из мрака непознања тог дугог односа човек- 
природа докучсна су извесна сазнања „забе- 
лежсна" праисторијским спомсницима (архео- 
лошким открићима праисторијских нассља), ма- 
теријалним траговима и историјским подацима о 
крстањима и судбинама људи, народа, држава... 
на овомс тлу.

Задржаћемо ce само на историјском псриоду.
Познато je да су ce Римљани, концсм старог 

и почстком новог века, ширили ка јужним обла- 
стима Дунава као граничној реци Царства према 
варварском свету y Пвропи. Тако пол Римљанима 
овај део Пол>'навља улази y токове развоја н>н- 
ховог царства и општеантичке цивилизације.

Ради одбране ол надирања варварских плс- 
мена, Римљани су градили систем всћих и мањих 
војних утврђсња десном обалом Дунава, оства- 
ривши тако своју војну' границу, познати римски 
лимес. Лимес je, порел одбрамбеног војног ка- 
рактера, био и обезбеђење њиховог значајног по- 
деног пута Дунавом. Тако су они изградили пут 
кроз Ђсрлапску клисуру уклесан y стсне, лелом 
на лрвсним конзолома испуштеним нал водом. 
Пут je грађен за време царсва Тибсрија, Клаудија, 
Домицијаиа и завршен пол Трајаном. За ореме 
Римскт царстви Дунао je прои пут y историји 
Еоропе имао jedwicwaen режпм плоаидбе и по- 
аезиоао je својим током, западну и средњу Европу 
са европским југоистоком и Црним морем. Спо- 
мениии, делимични остаци овог градител>ског 
захвата кроз Ћсрдапску клисуру постојали су свс 
до н>иховог потапања по завршетку бране ХЕ 
Ћсрлап I. Сачувана je пак Трајанова табла, која 
je издигнута на истом месту изнад највиших вода 
Ћерлапског језера. Сво њеног тскста: ИМПЕРА- 
ТОР ЦПЗДР, ВОЖАНСЖОГ I IEPBE СИН, 
НЕРОА ТРАЈАН АВГУСТ ГЕРМ А Н И К . 
ПРХОПНИ СВЕШТЕПИК, ЗАСТУПНИК НА- 
РОДА ПО X ПУТ, ОТАЦ ДОМОВИМЕ, КОН- 
ЗУЛ no IV ПУТ, САВЛАЛАВШИ ПЛАИИН- 
СКО И ДУНАВСКО СТЕЊ Е САГРАДИО ЈП
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ОПЛЈ ПУТ (иитирали смо овај текст да сс под- 
сетимо како су Римљани, нс само знали да граде, 
псћ и да пишу текстопс о својим дслима, да y 
простору белсже историју).

Пропашћу Римског царства и стварањем но- 
вих држава уништен je и поменут режим пло- 
видбе Дунавом. Тск поступно, лслови њсговог 
тока почињу ce користиги за ратне походс Ви- 
зантије, Франачког царства, Бугарске и Угарске 
(промст и трговина, y то доба, од дсвстог века 
наовамо, повлачс сс поново старим срсдиштима 
античке цивилизације око Средоземног мора). 
Крајсм деветог вска, када ce стабилизују феудал- 
не државе средн,е и запалнс Европе, Дунав по- 
ново постаје значајна водсна саобраћајница. Ко- 
ристс га војске крсташа крсћући сс из средњс 
Европе прсма Балканском полуострву и прсдњем 
истоку y рат против Сслиука. У исто врсме и 
Византија поново избија на обале срелњсг и до- 
њсг Дунава, што такође оживљава пловилбе Ду- 
навом. У позном средњем пску свс јс развијснији 
саобраћај y срсдњем Подунављу, посебно када ce 
на његовим обалама појавл»ују Турци. 1Бихови 
ратни походи, као и турских епропских против- 
ника крајем средњсг и почстком новог вска, раз- 
вијају сс углавном поред Дунава и његових при- 
тока. Тада су ce јако развиле ратне флоте на Ду- 
наву, које су ималс одлучујућу улогу при одбрани 
и освајању подунапских градопа.

Бемрад, нитава iheioaa историја üioia доба, 
сведок су крваоих, разарајућих ратиах дејстаоа 
тих флота иа Дупаоу.

To je време кала ce јапљају на Дунаву чувени 
шајкаши, војне посадс на ратним бродовима на 
Дунаву. Они ће све до XIX века имати велику 
улогу y ратовима Турака против Угарске и Ау- 
стрије.

После слома Римског нарства, Турска je била 
прва држава која je до краја XVI вска загоспо- 
дарила земљама средн>ег и доњег тока Дунава и 
контролисала пловодбу читавим његовим током.

За безбсднију пловидбу ђердапским сектором 
значајна je изградња читавог систсма уређаја чији 
јс главни објекат Сипски канал. Тада je увсдена 
и допунска вуча пловила помоћу јаких жслез- 
ничких локомотина и тепљача. Остварен je 
одрсђен степен пловидбене сигурности и орга- 
низован контролисан пролазак кроз клисуру. Ре- 
дослед y том захвату je био сложсн и дуг.

Тако je пројскат регулаиијс мале воде Дунава 
израдио, y окпиру Аустро-угарске, 1835. године, 
мађарски инжењер PAL VASAKHEIJI Истовре- 
мено je мађарски гроф Сечењи (1STVAN SZE- 
CHENYI) организовао изградњу сувоземне ко- 
муникације левом обалом Дунава од Молдаве до 
Оршаве, односно до Турну Северина, такозвани 
Сечењијев пут.

Дал>е, проблеми пловидбе ђердапским сскто- 
ром Дунава ce разматрају на састанку y Паризу 
1856. године, као и на међународном конгресу y 
Лондону 1871. године.

По завршетку руско-турског рата 1878. годи- 
не, на међународном конгресу y Бсрлину, Аустро- 
угарска je добила мандат за пројектовање и из- 
вођење радова на уређењу пловног пута Дунава 
y ђердапском сектору. Исте године Аустро-угар- 
ска je y Берлину склопила споразум са Србијом 
о извршсњу регулационих радова на Дунаву ко- 
јим je Србији обезбећен трегимаи најповлашћеиије 
иације y одиосу иа плоаидбу ћердапским секто- 
ром. После низа припрема, пројектовања итд. са 
много прекида и настављања преговора, владе 
Аустро-угарске, Србије и Румунијс прихватиле су 
пројекте које су урадила Министарства јавних ра- 
дова и саобраћаја Аустро-угарске. Обављањс из- 
вођачких радова трајало јс десет година.3

Највећу храдитељску победу над природиим 
тешкоћама човек je ооде извојевао својим епо- 
хилиим зихоатом, изГрад/мш хидроенергетскоГ, 
мелиорацштох и пловидбеног система „ Ћер- 
дап".

Tom u3ÏpadihOM и Београд je постао црномор- 
ска лука.

Два чиниоца су била прссудна за његово рса- 
лизопањс:

-  развој науке и тсхнике да ce проблеми реше 
и остваре, и

-  спрсмност двсју држава, Југославије и Ру- 
муније, ла приступс оваквом захвату.

Ево најкраћег релоследа ралова:
-  пројектовање су обавилс организације 

„Енсргопројскт", Београд и »ISPII«, Букурсшт;
-  срелином 1964. голине све je било спремно 

да наши и румунски градител>и отпочну изград-
н>у;

-  припремни радопи на гралилишту су 
почели 1964. године;

-  срсдином 1969. године пуштена je y сао- 
браћај прва бродска прсводница;

-  срсдином 1970. пуштени су y погон први 
хилроагрегати;

-  крајем 1971. године систсм je ушао y ек- 
сплоатацију.

Пловидба ce сада одоија преко преводиица 
(јсдна са наше, друга са румунске стране, обе 
истих димснзија и карактсристика), н>ихов рад je 
синхронизовано усклађен. Преводница je дуга 
310 метара, дубина воде на прагу je 5,5 метара, 
a ширина преводнице 34 мстра. Кроз преводиицу 
je Moh'ti пролаз морско речшис бродооа до 5000 
тош! i« н ииости. Тиме je дакле одрећеиа граница 
оеличиис продоаи, одпосно уторћен домегп Eeo
ipada a као црнпморске луке.
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Овим je y целини пет пута повећана про- 
пусна пловна моћ кроз Ђердапску клисуру 
(изражено y тонама носивости као основном 
показатељу)4

Да сс још задржимо на овоме захвату. Њиме 
je пловни пут коначно решен кроз лотле неса- 
влаливу Ћердапску клисуру.

Ево основних података о самој клисури, за- 
тим о брани ХЕ Ћсрдап I и њеном утицају на 
Подунавље.

Клисура ce простире измсђу места Молдава- 
Веке и Турну Северина са румунске стране, од- 
носно од Голупиа до Кладова са југословенске 
стране. Тај сектор Дунава, луг 117 километара, 
састављсн je y ствари ол четири клисуре повсзане 
ширим међукотлинама. По Јовану Цвијићу то су: 
Голубачка клисура, Љубовска котлина, потом 
клисура Госпођин вир и Доњомилановачка ко- 
тлина, онла клисура Казани и Оршавска котли- 
на, и крајња, Сипска клисура. У овом сектору, 
најмања ширина Дунава била je 165 метара, лок 
сала износи 220 мстара.

Брана je полигла ниво Дунава узводно за 
максимум 34 метра, док ce успор протеже. 
при малим протоцима, до Повог Сада, одно- 
сно уз Саву до Шапца и на Тиси до Бечеја; 
при всликим протоцима утицај успора je 
знатно мањи, завршава ce практично код 
ушћа Нере. Тако ce y зони успора на нашој 
страни налази 15 насеља, међу којима и Бео- 
град; затим 700 000 хектара пољоприврсдног 
земљишта и 630 000 хектара такозваних фор- 
ланда и речних острва. Због изградње бранс 
и промене нивоа вода y Дунаву пресељсна су. 
односно потопл>ена насеља Сип, Текија, Ма- 
ло Голубињс, Велико Голубиње, Мосна, До- 
њи М илановац, Добра, са укупно 8 400 ста- 
новника. Сва остала насеља до Београда 
заш тићена су насипима, дрснажним системи- 
ма и лругим хидротехничким мерама заштите. 
Па румунској страни пресел>сно je из потоп- 
љених делова 14 000 становникса.

Пловидба Дунавом као всликом међунарол- 
ном воленом магистралом прсцизирана je Конпеп- 
цијом о рсжиму û.ioau()f>e ita Дупаоу донстом 18. 
августа 1948. године y Београду. Орган за спро- 
вођење Конвснције je Дунавска комисија, чије je 
седиште y Будимпетти.

До изградње ХЕ Ђердап I, проласком бро- 
дова кроз ђердапски сектор Дунава руководила 
je TtepduûcKü рсчпа упраоа; потом je њена фун- 
кција престала.

И да још подсетимо, полунавске земл>е су: 
Нсмачка, Лустрија, Чехословачка, Мађарска, 
Југославија, Румунија, Бугарска и Совјетски 
Савез.

Када ce говори о хидроенергетском и пло- 
видбсном систему Ћердап, мора ce подвући и ње- 
гов изузетно велики снергстски значај. Тај значај 
je, историјски гледано, каснији од пловидбсног, 
он je из доба кала ce овладало знан>има и мо- 
гућностима да ce водне снаге користс као извор 
елсктричне енергије. Изложићемо његове основ- 
не енергетске одликс. Ово тим пре јер je и тај 
аспскт значајан за олнос и повсзаност Београда 
и Дунава. Практично, тек са ооом из\радш>м 
Б cot pad je заокружио систем вишесмернт напа- 
jiuui елсктричпом епергијом.

Ћердап I -  Главни објекат je двојни y односу 
на државну југословенско-румунску границу као 
осу симстрије која иде средином Дунава. Садржи 
са обе стране електране и прсливне бране, као 
и бродске преводнице. Преко конструкције бране 
je друмска (омогућена je и железничка) веза из- 
међу Југсклавијс и Румуније. Прсма просечној го- 
дишњој производњи електричне енсргије од 11,5 
ÏAVh, ова хидроелсктрана, y врсме градњс, била 
je трећа по величини y свету.

3. - Хилрослсктрана „Ћсрлап I” 
Продска преволпица -  иизводма комора
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Ћердап II -  Главни објекат je лоциран на око 
80 километара низводно од Ћсрдапа I, односно
17 километара узводно од ушћа Тимока y Дунав. 
И овај главни објекат je, слично као и прстходни, 
симетричан по међудржавној граници као оси. 
Састоји ее од две електране, бране за прсливањс 
и бродске преводнице. Прско бране идс лрумска 
мсђудржавна всза, a предвиђена јс и могућност 
изградње железничке пругс. Проссчна годишња 
производња електричнс енергије je 2,5 TWh. 
Бродске преводницс су истс као и прстходне, с 
тим i u t o  су једностепенс. Наравно, и ова изграл- 
н>а je проузроковала многс пратсће и заштитне 
радове као и претходна. На нашој страни ради 
ce о изградњи насипа и дрснажних систсма за 
заштиту Грабовачког пол>а око 120 хсктара 
површине; затим о изградњи насипа, лрснажних 
система и предузиман>а других техничких мера 
за заштиту Кладова од успора Дунава; о рекон- 
струкцији постојеће мреже путева и изградњи но- 
вих деоница од Брзс Паланке ло Неготина итд. 
Ту су и озбиљни захвати на релоцирању лелова 
насеља Михајловца, Брзс Паланкс и Пајуге... из- 
мсђу осталога пресслиће сс 2700 становника; ова 
изградња изазива и плавл»ењс 2100 хсктара обра- 
дивс пољоприврсднс површине.

Ђердип III -  Овом пројекпкмаиом реоерзи- 
Сшлиом хидроелектраиом заокружен je систем 
хидроелектрана Ћердап. Познато јс да потрошња 
слсктричне енсргије y току лвадссст и чстири 
часа није равномсрна. 11ајман>а јс ноћу a најпећа 
y всчерњсм, шпицном, оптсрсћсњу. Олнос између 
тих оптсрсћења јс 1:2 до 1:2,5. Хидрослектране 
Ђердап I и Ђерлап II су проточнс електране, док 
ћс Ћердап III бити пумпно -  акумулациона хи- 
дроелектрана. Она he, када y првима буде вишка 
енергијс, пумпати воду из Дунава y горњу аку- 
мулацију a y врховнима потрошње (када првс двс 
нс могу да je задовољс), производити потрсбну 
енергију испуштан>см водс из горн>с акумулаиије 
y доњу акумулацију проточне хидрослсктране 
Ћердап I. Ђердап III јс дакле потрошач и произ- 
вођач елсктричнс енергијс.

Ревсрзибилна хидрослектрана Ћсрдап III ло- 
цирана je пројсктом изнад Лепснског вира, на 
удал>ен>у ваздушном линијом 122 киломстра ол 
Бсограда односно 44 киломстра од хилроелектра- 
не Ђердап I.

Изгралњом потребних брана и тунсла y сли- 
ву река Пссаче и Бродицс на висини 400 метара 
изнад нивоа Дунава добила би ce акумулаиија за 
преко милијардс кубних мстара воде.

Како сс види основни задатак y приказаном 
ралу био je y коришћењу природних предуслова 
Дунава:

-  y смсру регулапије њсговог тока као плов- 
ног пута, и

-  њсговог искоришћавања као енсргетског 
потенцијала.

To je чин>сно на комплексан начин, решава- 
њем и пратећих проблема и задатака. Тако су 
промене y самом речном току настале као по- 
следица градње главних енергетских и пловид- 
бених објеката, претворсне y нови квалитет 
природс: створенс су велике водсне површинс 
„речна јсзсра" као код Всликог Градишта, Го- 
лупца, y Доњомилановачкој и Оршавској ко- 
тлини; настало je језсро између двс хидроелск- 
тране низводно од Кладова; настали су живо- 
писни лимани различитих облика и лужина y 
лолинама бројних речица и потока који ce не- 
посрелно уливају y Дунав, што je све омо- 
гућило оспособљавање тих нових фсномена за 
Н.ИХОВО активно коришћен>е y смислу односа 
човск -  прирола.

Остварена je инфраструктурна мрежа на 
обухваћеном подручју: мрсжа савремених пу- 
тева, в о л о в о д а , канализације, ПТТ мреже... 
до всликих систсма какав je далековол, слек- 
тро-систсм југословенског и међународног 
карктсра.

На таквој оснопи за савремену урбанизацију 
развијају ce п<х:тојсћи градови и нассља и из- 
грађују нова насеља.

Прирола као врслан постојећи потенцијал и 
за активно коришћење y сврхе рекреације и од- 
мора добила je мрсжу нужно потребних тури- 
стичких капапитета. Г радови и туристички 
значајна места сада имају савремене мотеле, хо- 
теле, бензиске станицс, ресторане и друге уго- 
ститсљске капапитсте, што je свс подигло ниво 
основнс опреме, поссбно y Подунављу источне 
Србије, на нивоу туристичке опрсмљсности Ре- 
публике (сстимо ce да свсга тога, пре ових гра- 
дитељских захвата, такорсћи нијс уопште ни би- 
ло).

У заштити прироле, најкрупнији правни акт 
je Закон о националном парку „Ћердап". Он je 
усаглашен са олговарајућим таквим актом и за 
румунски део Ђерлапа (основне законске постав- 
ке, режими и остало су y стручном смислу је- 
динствени, територије сс заокружују као природ- 
на цслина).

Национални парк „Ћсрдап" на нашој страни 
обухвата 82 000 хектара територије општина Го- 
лубац, Кладово, Мајданпск и Пеготин.

У датим условима изузстно много je урађсно 
на истраживању и заштити историјских споме- 
ника л
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ПЛДНСКИ ПРОСТОРНИ РАЗВОЈ ПОДУ- 
НАВЛ>А КРОЗ ЈУГОСЛАВИЈУ

Ова 1991. година јс гранична за један про- 
сторни план Подунавл>а y Југославији. Илеја за 
израду оваквог плана датира од 1961. годинс y 
врсмс завршних припрсма за грађење хидрослск- 
транс „Ћердап I". 11амера јс била ла ce замашне 
инвестиције за ту изградн>у што раиионалнијс и 
организованије искористе за свеобухватни развој 
ширсг подручја Дунава које je дирсктно или по- 
средно обухваћено инвестиционим интервснцнја- 
ма. Један од наглашених аспеката тог развоја био 
јс туристички развој. Отуда и план носи наслов 
Рсгионални план туристичког подручја Дунава 
кроз Југославију. Он je y ствари био план ком- 
плексног развоја уз пуну повезаност утицајних 
међусобно условљсних фактора, са нагласком на 
туристичком развоју као једном од актуелних 
чиниоца свеукупног развоја Подунавл»а.

Када постојс овакви планови, логично je да 
ce проверава и њнхова ваљаност по истску рока 
на који ce односе.

Ми ce на њега оспрћемо само y ломену 
основне теме написа: Бсоград на Дунаву.

Подручје OcoipaùcKoî peiuoHti
Територија обрађивана планом издиференцн- 

рана je на четири зоне.
To су:
-  Пспосредни зопа коју чине сомборско по- 

дручјс, славонско, бачко, новосадско, подручје 
београдског региона, јужнобанатско, пожаре- 
вачко, ђердапско подручје и подручјс Крајине.

-  Притсћа зона, залеђе и проширењс непо- 
средне зоне.

-  Рефлекспа зопа, „гсографске оазе" којс ce 
повезују са непосрсдном зоном.

-  Интсрнационално подручје.
Подручје београдског рсгиона јс незаобилаз- 

но по спим критеријумима плана. To ce види из 
анализа и запршних оцена, од којих рсгиструјемо 
само саобраћајнс и историјско-спомсничке.

Кол речнш саобраћаја поред терстног, Бео- 
град je међународно путничко пристаниште; y до- 
маћсм саобраћају он je од примарног значаја; ту 
je и јапни градски рсчни саобраћај, као и спор- 
тск'о-рскреапиони рсчни саобраћај.

4. - Регионални план туристичког подручја Дуиава 
Пројектовано craibc друмског /моторног/ саобраћаја.
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Код друмскоi саобраћаја, мрсжа подручја сс 
ослања на значајнс националнс правцс који ce 
уклапају y мсђународну саобраћјну мрсжу. План 
предвиђа такозвану дунавску мтистралу. Она јс 
y првом рсду важна привредна a и значајна ту- 
ристичка саобраћајница дунавског региона. 
Може да ce настави y лунавску магистралу кроз 
Мађарску, a с лруге странс, псзом прско бране 
ХЕ Ђердап, представља најбољу мсђународну 
трасу Београд-Букурешт и даљс везу Букурсшт- 
Кијев-Москва-Лењинград. Она ce такође уклапа 
y кружну друмску саобраћајницу, најзначајнијсг 
подручја Румуније y зони Ђерлапа. Она ол Не- 
готина, преко Брегова y Бугарској, представља 
још јелну мсђународну везу са Бугарском, одно- 
сно, обрнуто -  са југа, преко Софијс за Југосла- 
вију.

Код железничксп саобраћија, пројекат катего- 
рички нс предвиђа трасу жслезничкс пруге кроз 
Ћердапску клисуру.

У ваздухопловном саобраћају пројекат карак- 
терише оријентација на мале летилине; затим 
оријеитација на хеликоптерскс линије и хилроа- 
вионске летилице.

Београд представља ослонац за све врсте ваз- 
духопловног саобраћаја.8

Вслики спомепички комплекс*
Кроз документацију и анализу оцсн*ен je, 

no утврђеним критеријумима, већи број култур- 
но-историјских споменика; укупно je обрађено 
37 налазишта из праисторијс, 50 локалитста из 
римског псриола, 90 споменика средн>ег века; 
турски период je укључујући XVII и XVIII век, 
обрађиван кроз анализу 22 грала односно на- 
ссл>а и прско педесет јавних и значајних гра- 
дитељско-уметничких објеката и нркава и ма- 
настира.

Нскако истовремсно, паралелно и уса- 
глашено са током рада на овом плану, олвијала 
ce иницијатива Археолошког инсититута Србије 
која je довела ло формирања 1964. године, Рс- 
публичке комисије за научна истраживања и 
заштиту спомсника културе и приролс y Ћердапу. 
Комисија je имала четири стручне подкомисије: 
за археолошка истраживања, за премсштан>с спо- 
меника културе, за етнографска истраживања, и 
за радове по природњачкој компоненти.

Све je било усмерено обавл>ан>у научно- 
истраживачких радова пре завршстка бранс како 
би ce избсгло потапање једног броја споменика, 
док не буду истражени и научно обрађсни.10

Сектор низводно ол Београда музејског до- 
н>еподунавског лимсса истражсн je y псриоду 
1965-1970. To je тада био један ол најзначајних 
интердисциплинарних систематских полухвата 
европске археологије.

Истраживања су настављена и по завршетку 
ХЕ Ђсрдап I. Она су усаглашавана и са изград- 
њом Ђсрлапа II, као и са лугорочним програмима 
научноистраживачких радова y овом дслу Поду- 
навља.

За аналитичаре и историчаре срсћна je окол- 
ност што наша археолошка наука, н>ена пракса, 
y салржају рала има и објављивање, штампањс 
резултата рала. Тако je лако могуће сагледавање 
оствареног и поређење са планираним. У лругим 
областима, то, по правилу није случај; мислимо 
на одговарајуће активности y остпаривању про- 
сторних планова.11

Трул ce исплатио, залаии су (ктварени, a по- 
једини захвати улазе y историју оваквих радова 
кол нас. П одсетићем о, ол четрдссетак 
истражених локалитста од праисторијских до 
срелЈБовековних, само на заштиту, односно по- 
лизање Трајанове табле изнад новог нивоа Ду- 
нава y клисури и на откриће Лспенског Вира. 
Tu археолошка истражиаанм вршена па локали- 
тету Лепенски аир „показала су да je Тјердап 
матично подручје једие од најчуднијих и пајОли- 
ставијпх култури праисторије y чијим су окои- 
рима, знатно пре почетка пеолитске епохе, 
(ктоарепе форме и исказапе идеје које зиузимају 
истакнуто место y општој историји људско\ ду- 
ха" (како нам то каже Драгослав Срејопић y књи- 
зи Лепенски вир). Полсећамо и на дислокацију, 
прсмсштање на виши плато непосредног просто- 
ра овог истраженог локалитета, такође због по- 
дизан.а нивоа воле y Ђсрдапу.

Београд има незаобилазно место и y поглелу 
обилажен.а овог, преко сто километара дугог 
спомсничког комплекса Лунава. Оно произлази, 
како из гсографског положаја, саобраћајних и 
лругих особености Београла, тако и y односу на 
концснтрацију тих споменика на његовој широј 
и ужој територији. Подссћамо да ce y њему на- 
лазе лпа таква светска споменика:

-  Псолитска Винча и
-  Београдска тврђава.
Када je реч о тим објсктима, наука je чинила 

и чини своје. Тако су Српска акадсмија наука и 
умстности и Завод за заштиту споменика културе 
града били организатори научног скупа Eedipad- 
ска тарћааа y прошлости, садшињости и Оу- 
дућпости, одржаног y СДНУ децсмбра 1985. го- 
динс. На скупу су изложсни и конкретни пре- 
длози за коначно уређење и презснтовање овог 
историјског спомсника. У завршној речи прсд- 
седник Организанионог одбора скупа, академик 
Васа Чубриловић, je рекао ...,,Из свих доса- 
дашњих излагања види ce како je огроман значај 
опа Тпрђава кроз вскове имала 3i» историју не само 
града Бсограда, Србије и Југославијс, него и за це- 
лу Југоисточну Европу. Всковима je тај војни
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5. - Лрхсолошкп историјски ссктор истражипан.а нитодно од 
Ссограда /од Рама до Кладова/.

објекат ударао псчат и граду чији јс одбрамбсни 
иентар био y немирној историји ужих и ширих 
области око н>ега. Приказиван,с прошлости 
нашег главног грала бсз н>еговс ратнс историјс 
било би врло штуро и оскулно."...12

Српска акадсмија наука и умстности и Цен- 
тар за археолошка истраживања Филозофског 
факултета Бсоградског унивсрзитета уз суорга- 
низаторе, одржали су међународни научни сим- 
позијум „Винча и њен свет", 1988. годинс, пово- 
дом осамдссетоголишњицс почетака систсмат- 
ских истраживања овог „највећсг и најислови- 
тијег истраженог нсолитског насеља y Пвропи... 
којс јс било „између 4500. и 3500. г. прс н.с. ме- 
тропола јсдне садржајима пребогатс културе"... 
(академик Драгослав Срсјовић). Том приликом 
je пскггавл.сна биста на самом локалитсту првом 
и најзаслужнијсм истраживачу Милоју Васићу,

родоначслнику модсрне српскс архсологијс. 
Подржан јс пројскат Лрхеолошког парка 
„Винча" и изградња, y њсговом оквиру, Музеја 
и Међународног цснтра за неолит Подунавља. 
Исту прспоруку јс пројекат Д(>био и приликом по- 
сстс градоначслника градова подунавских зема- 
л.а, 1990. године, y оквиру једнс од активности 
земаља Подунавља .ЈТунав рска сарадњс", актив- 
ности којс ce одржавају и као стручно-научне са- 
радн»е тих држава.13

ДУПАВСКА ПРИВРЕДНЛ ОБЛАСТ

Почнимо са закључком. Беспрад има сое усло- 
ое да разаије велику приврсдиу област иа Дуиаву 
и тако постанс зпачајан свстски привредпо-ии- 
дустријско-произподпи цеитар.
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Таквим га чине, уз већ прикззлно, и жслез- 
ничка пруга Београл -  Бар, и канал Гајна -  Мајна
-  Дунав.

Железпички üpyïu Kcoipad -  Бар.
Вишс ол једног века јс прошло како су 

„Српскс новинс" писале, крајсм 1855. голине, о 
повсзивању Бсограда железничком пругом са Ја- 
лранским морсм. To повезивањс, та пруга -  стра- 
тсшки, приврслни, градитељски програм Србије 
и Црнс Горе, присутни су y многим програмима, 
предлозима као и y мсђународним активностима. 
Тако je црногорска влала иницирала 1895. голи- 
не, ла пруга од Дунава прско Куршумлијс прсђе

ft. - Шсма трасс жел.езиичке пругс 1*сограл-1>ар.

y Црмницу и избије на Бар; српска влада јс пак, 
приликом доношсња Закона о грађењу желсз- 
ничке пруге Прахово -  Ниш 1896. голине, 
тражила од Порге сагласност ла преко турскс тс- 
риторије продужи пругу до Јадрана, док су из- 
градњу такозване Трансбалканске пруге биле 
прихватилс (свако из својих интереса) Русија, 
Француска и Италија. Из географско стра- 
тешких и привредних разлога и Јован Цвијић 
ce својсвремсно такођс залагао за изградњу ове 
жслсзничкс везе Дунава са Јалранским морем. 
Тсжња Србијс за избијањем на Јадранско море 
била je присутна и y току ратова од 1912. до 
1914. године; пруга je, као програм присутан 
и y Краљсвини Срба, Хрвата и Словенаца. По- 
слс лругог свстског рата налазимо je већ y 
првом Петогодишњсм плану; a y Лруштвеном 
плану за 1957 -  1961. годину има приоритст y 
склопу планираних 1300 километара нових 
желсзничких пруга; прсдвиђало ce да буде 
завршена 1972. године.

За њену изградњу донет je 1966. године и по- 
себан закон.

Поједине дсонице пруге изграђиванс су, пре- 
ма могућостима, y склопу одређених комбинација 
развоја жслсзничких пруга y целини.

За почетак градњс пруге сматра ce 1952. го- 
дина -  истовремено y Србији деоница Ресник -  
Ваљсво и y Црној Гори деоница Титоград -  Бар. 
Интензиван рад настаје по склапању споразума
о зајму псдесет милиона долара који je Међуна- 
родна банка за обнову и развој одобрила Југо- 
словенској инвестиционој банци као својс 
учешће y довршењу пруге (22. марта 1969. годи- 
не).14

Рспублике Србија и 11рна Гора су расписале 
и унутрашњи зајам за довршење пруге Београд
-  Бар.

Последњи метри пруге су завршени 28. но- 
всмбра 1975. године.

Техничко-пројектантско-извођачка страна je 
поссбно интересантна. Проучаване су бројне ва- 
ријанте трасе пруге, анализиране н>ихове пред- 
ности и недостаци... и дошло до ове реализоване 
трасе.

Усвојсна и изграђена пруга je врло сложен, 
јако атрактиван и изузетно тежак градитељски 
објскат. Да помснемо некс од њсних техничких 
одлика. Укупна дужина пругс je 476 километара, 
кроз Србију 301 километар и Црну Гору 175 ки- 
ломстара. Скоро трећина, прско 27% дужине су 
тунсли, односно објекти -  мостови или вијадукти. 
Она пролази y дужини од 114437 метара кроз 254 
тунела, a 14593 метара пругс je изграђено на 234 
објекта, мсђу којима су најатрактивнији и нај- 
дужи мостови „Мала ријска", „Л>убовија", и 
„Увац". Савлађујс висинску разлику од 1029 мс-
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тара, најнижа тачка je Бар, a највиша Колашин. 
Брзина кретања возова јс различита измећу по- 
јелиних станица, условљена je конфигурацијом 
терсна и техничким слементима саме пруге -  
криће сс од 75 до 120 километара на час.

Шта ce од пруге очекивало и шта јс она тре- 
бало да значи подсстићемо цширањем одломака 
из текста Миленка Бојанића, тадаппћег председ- 
ника Извршног већа СР СРбије.

...,Ловршен>ем пруге, уз приближно ппралел- 
ну изградњу Луке Бар, добиће ce висока уштела 
на трошковима транспорта која покрива за 15 -
18 година сва улагања y пругу ”...

...„Пруга омогућава д в јк с  уштеле y врсмену 
превоза на бази већих брзима и ефикасности 
транспорта и скраћења транспортних путева. На 
пример, превозни пут ол Бсограла до мора пру- 
гом Београд -  Бар скраћује ce y односу на Ри- 
јеку и на Плоче за 168 киломстара, од Пиша y 
односу на Ријеку за 360 километара, a y односу 
на Плоче за 385 километара, од Rapa y односу 
на Ријеку за 248 km, a y односу на Плоче 265 
километара, од Зрсњанина y односу на Ријску за 
167 km, a y односу на Плоче за 138 km, итд. Томе 
би требало додати и скраћење поморског пута 
за робу која ce транспортује овом пругом, што 
на примср износи 241 киломстар ол Бара до 
Плоча, a 544 километара до Ријске."

...„Пруга отвара нова подручја, приближава 
и шири постојсћа тржишта, отвара могућности 
за нове привредне дслатности, при чему поссбно 
треба нагласити да она пролази кроз најинтере- 
сантније подручје y погледу рудног блага СР 
Србије и СР Ирне Горе, где ce налази око 1500 
милиона тона руде мстала и немстала."...

....Према досад извршеним истражним радо-
вима, установљсно јс да ce иа овом подручју на- 
лазе велике, вишемилионске резсрве руде олова, 
цинка, бакра, ватросталне глине, бетонота, бари- 
та, цсментног лапорца, угља и др. Ово полручје 
располаже и са око 10% укупног шумског фонда 
нашс земље, a процењујс ce да водени токови 
могу да дају око 23% укупне снаге свих водених 
токова Југославије, чије ће ce коришћсње из- 
градњом пруге Београл-Бар знатно олакшати"

...„Пруга приближава северној Србији, Вој- 
водини, па и суседним земљама Мађарској и Ру- 
мунији постојећа туристичка подручја и отвара 
нова од Дивчибара прско Златибора, Tape, Зла- 
тара, Биоградског језера до Црногорског примор-
ја " —

...„Она иде y сусрет потребама даљег при- 
вредног развоја СР Србијс и њеног успсшнијег 
укл>учиван>а y међународну поделу рада. Стога je 
ова магистрала и сама фактор привредног раз- 
воја, при чему не треба изгубити из вида да она 
својом знатном дужином пролази кроз неразви-

јсна подручја, отвара их, повезује са развијеним 
и даје импулсе њиховом бржем скономском раз- 
воју."1

Прсдвиђени, планирани и очскивани при- 
врсдни и општедруштвсни ефекти од великих 
инвестнпионо-гралител»ских захвата, какав je и 
пруга Београд-Бар, постижу ce, како уса- 
глашеном изгралњом читавог систсма (и пра- 
тећих П(Н1|Н)јења и објеката), тако и пуним и д<>- 
брим фумк пионисањем система y целнни.

Кол опога имају наглашена места и олговор- 
нс улоге л> кс Бар и Бсоград.

Када je реч о Београлу -  већ смо говорили
о њсговом положају на Дунаву, тој највећој во- 
ЛСН1)ј саобраћајници између северозападне и ју- 
гоисточнс Ивропе. Укачали смо на огроман 
значај рсгулисања тока Дунава кроз Ђердапску 
клисуру, као и на богаћсње читаве мреже водних 
токова израдњом канала Дунав-Тиса-Дунав.

Са повезиван>ем тог система речних сао- 
браћајница (порел Црног мора) и са Јадранским 
морем преко желсзничке пруге Београд-Бар и 
н«еговог проширсња и заокружсња са join једним 
инвестиционим захватом y завршној фази кана- 
лим Ријна -  Мајпа -  Дупав , Бсоград добија једну 
од централних позиција y навеленој саобраћајној 
мрежи. Тада ће ол Црног мора ло Ссверног и 
Балтичког моћи да плове бр<)дови од 2 000 тона 
носивости, a преко Београда железничком пру- 
Г(1М Бсограл-Бар, терети ових бр<^дова ће изла- 
зити на Јадранско морс, Гибралтар и Суец.

Тако ce успоставл.а саобраћајно приврслна 
веза са главним европским земљама, полунав- 
ским посебно, са Совјетским Савезом, Мсдитс- 
ранским базеном, и лал>с Северном Африком и 
Срслњим истоком.

Овакав положај Бсограда омогућио je ла сс 
y поменутом плану Београда на левој обали Лу- 
нава прсдвиди припрсдпи област -  ипдустријско 
произоодни комплекс, као квалитетно друГачијој 
производпој зони ipada од дотаданмх које су 
представл>але, упрошћено говорећи, збир поједи- 
начних приврсдних предузећа; привредна област 
за саврсмену и будуће модерне производње за- 
снованс на сталном расту организације рада, ви- 
сокој тсхнизацији и аутоматизацији производње, 
на све новијим садржајима и технологијама 
пр<1Изводн>е. Дакле, реч je о зони која je иеловити 
организам, y који ce укалапају појелинс привред- 
нс гранс -  зони тако кониипираној да просторно 
омогућује стварање ланца производњс на техно- 
лошки повезаним процесима.

Таква област ce нс може замислити бсз ве- 
ликих инфраструктурних и снергетских система, 
бсз основних друмских, железничких и водсних 
саобраћајница, као и без обсзбеђсња вазлухоплов- 
них транспортних прелуслова.
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7. - Ј1ука Бсоград, иа дсспој обали Дунава.

Свс ово јс случај са Бсогралом и овом при- 
прслном области.

У всзи са овим вредна je пажње и стулија, 
завршена 1970. годинс „Развој приврсле Бсограла 
и могућности њеног уклапања y светско 
тржиште", чији су обрађивачи Г>или Приврелна 
комора грала Београла, Институт за скономска 
истраживања и Секрстаријат за припрсду грала.

Па крају, такав став д а н а с  имају y планира- 
ном приврелном развоју, грал Београл и влала 
Србије.

I la све ово указујемо јср БеоГраду предстоји 
y иаредном периоду на üpaiy јсдпе ноое стаара-

личке ере -  чорсто, јасно и одрећеио опредељен>е 
за ihrion производпо-приврсдно-екопомски разоиј. 
Ou ce мора иријеитисапш на сааремеиу и будућу 
оисокотехничку и аисокоакумулитивну приареду. 
ГЈри томе БеоГрад Ou ïûpefxi/io да Сшметно u ра- 
ционалио искорш ши предиости и мтућости своха 
üpupodnoi поАож аја које, ма колико да су оелике, 
м oiy и да ce изгубе, па чак и упропасте. On Ou 
такоће трсбало да користи свој сшоиралачки, 
радии људски потеицијал, аелику коицеитрацију 
иитслектуилиоГ кадра, коицептрицију стручно- 
иаучпих устачоаа u opïainaaijuja.
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