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ИСТОРИЈА HOBOr БЕОГРАДА 

(1 део) 

На основу објаВЛ~СI-lИХ .материјала , за
тим према писаним документима , према 

прој ектима , као и према ауторовом позна

вању токова пројектовања и " раЬења дела 
Београда на левој обали Саве, (ј ер је ОД 
почетних дана директно радио на решава

њу урбанизације и изградње НОВОГ Бео
града),! напис обраћуј е историју Новог 
Београда, с посебним освртом на процесе 
урбанистичког пројектоваља . токове архи
тектонских прој ектовања, на фазе изград
ље; освртом на друштвено-полнтички и 

привредно-економски аспе l(Т овог урбани
I-IИСТИЧКОГ подухвата и прикззом. ствараоца 

- стручио пројекттантскнх и оперативно 
- реа.\И:заторских НDСН.лаца изградње овог 

дела Београда. Временски, токови се прате 
ОД почетака радова у соцнј алистнчкој Ју
гославији с нај крапим OCBPTO/I,' на пред
историју овога простора измеоу Београда 
1': Земуна. 

Према томе, ово је историја урбаниза
циј е дела града који н азивамо Новим Бео
l·paAoj\'1.2 

Нови Београд је тековина Социј ал истич
Ке Југославије. Иницијатива за изградњом 
дела Београда на левој обали Саве потекла 
је од руководства Комунистичке партије 
ЈУ I"ославије које је у том смислу дало за
датке наДАежним држаВЈ-!И1\'1 органима :и 

службама : Секретаријату Председништва 
ВАаде ФНРЈ , Савезном министарству граће
вина; Извршном одбору народнО[' одбора 
града Београда; крај ем 1946. године уста
нО8,ъен је и одговарајући реферат у апара

ту Централног комитета КПЈ. Дуго година 
рад се ОАвијао под сталннм праћењем и 
интересовање!\1 1\1аршала Тита, Полит-бироа 
Централног комитета КПЈ, Централног ко 

:\'lитета КОЈ\,' унистичке партије Србије и 
Градског КОJl.нпета Партије . 
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Наравно, овај простор измећу и сториј
ског Ьеограда и Земуна им а н у урбани
СТИЧКОМ погледу своју предисторију . Она 
говори да ј е ниско тло измећу Београда, 
Зе.I\ 'lуна и леСI-IОГ ПАатоа БеЖal'lНј ске косе 
било стална преп река усгюста вл>ању копне

не везе измеЈ5у европског запада и југо
истока и да , сем појединачних гюкушаја, у 
давној прошлости ниј е било значајнијих 
просторно-грэдител,ских делатности. О то
ме нам сведоче, како историјски цртежи 
или планови Београда и Земуна, уназад три 
века, тако и I1ИСЭIiИ материјали. ИЗ тих 
докумената се ВИДИ да ј е први већи обје
кат подигнут од Турака - то ј е био дрве
ни МОСТ преко .!i10 LJBapa, дугачак до под са
му Бежанијску косу, који је, с ПОНТОНСКИ1\{ 
мостом преко Саве , спајао Београд са осјеч
ким ДРУМОАоl. 3 После скоро пола века на
илазимо на ј едан фортификациони објекат ; 
и циглане. НаН 1\ l е , Аустријанци су измећу 
1717. и 1720. године ИЗ l'радили 110моћно у
-сврЬење на левој обали Саве код ушћа, за 
бочну одбрану главне београдске тврћаве. 
УтврЈ5ење је било повезано понтонским мо
стом са Београдом и прнобалним путем са 
3емуном. Ова изгрэД}·ьа ј е обаВЈЬана ПО за
узећу Београда од Турака, када ј е вршена 
и обимна реконструкциј а Београда - из 
турске вароши и тврћаве у европски ба 
ракни град и осавремењавање тврћаве у 
ДУХУ тадањих ратних потреба . ТОМ прили
ком су Аустријанци, у непосредној .близи
НИ овог помоћног утврЬења , организовали 
и циглане чиј е су цигле употреБЛ>ене за 
ПОЈ\-1енуте граЬевинске радове . Ови обј екти 
су напуштени 1740. године. 

Као гранични појас, током ХУIII и XIX 
века, Аустријанци су ово подручј е претво
рили у КОРДОН равномерно расгюреоених 
контролних високих чардака и стражарни

ца . За о:\ржавање веза НЗ"'l ећу тих стражар-
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БРАТИСЛЛВ СТОЈАНОВИЋ 

Отендорвов l'lлан 3е.муна из 1663. zoдине 

Le plan (/е ZeI'11LII'l, par О/епсlог!, de 1663 

еко-контролних места и обезбећења потреб
ног саобраћаја у току целе ГОДИNе поди
гнути су и насипи, тако звани Беж.анијски 

и Римски насип. Иначе, цело ПОАручје је 

Аустријски план Беоzрада из прве половине 
х: х века, са УЦРЈ'аним nоЛtоћнuм утврћењелt 

на левој обали Саве 

Le рlаn autric1lien Је Belgrade de lа p,-emiere 
moitie du Х/Хе siecle, avec les for tifications 

auxiliaires SU1' lа rive gauche de lа Save 
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било испресецано путевима, пречицама н 
стазама, који су при високим водама бива
Л И плавл>еI-l И. Крајем XIX века изграћени 
су и канали за одводњавање - Петрац и 
Галовица. 

у ХЈ.Х веку имамо местимично и вино
граде и сеНОКОсе на вишим, неплавЛ>еНЮ.I 

просторима ј ужно од Земуна , према Тоши
НОМ бунару и Бежанији. 

Преломни догаћај у прошлости ове те
риторије предста ол)а изградља железничке 
npyze, 1883. године , и :железнuчкоz моста 
преко Саве следеће године . Тако је , најзад, 
ј едним техничким подухnатом - железнич
I,ОМ пругом, ууињено ПРОХОДI-IИМ тло, дотле 

вековима несавлаДИВQ. 

После првог светског рата, Сава и Дунав 
нису више граl1ИЧllе реке , БеограА је скоро 

Ше.Аta·сски nршса.зu tlCTOPUj CKOZ развоја про
стора на левој обали Саве (радови ЖеЉЈса 
Шкала.мере, n.реJlЩ историјски.м плановuма од 

XVll до ХХ века) 

у тежишту зе~'lл>е, ОН веп .може да разми
Шibа О ширем коришћењу епојихгеограф

еко-природних предности. Тако ј е ДОШЛО и 
ДО израде прве урбаниСl'UЧ lсе скице за из
градњу дела града и на овој територији. 
Њу је израдио арх. Ворое КоваЛ>евеки, као 
додатак Генералном плану из 1923. године. 
ДОК је истовремено, Регулационим планом 
Земуна аутора арх. Борl5а Шујице, зацрта· 
но ширење Земуна ка ј угу, у сусрет кре
тањима преАвићени.м: поменутим Генерал
ним Г1ланш. .. l Београда. 



Сада долази и до успостаВ.-ъања вазду
хоnловНОl саобраћаја, до изградње аредро· 
ма (терен , хангари, аеродромска зграда) од 
1929. до 1931. године .' Онда до изградње 
колско-пешачког, вuсећеz /lю(па на Сави 
Ј934. године. Успоставл,а се лешачка, одно
сно друмско-саобраћајна , а провоl5ењем 
трамвајске пруге и трамвајска веза изме· 
l5у Београда и 3емуна.5 

Земун је административно припојен Бео
граду 1934. године . На крају, на левој оба
ли Саве изграћен је 1938. године Беozрад
СКU сајам.б 

То је време када су се у појединим 
европским зеМЈЬама успеUIl·Ю решавали про

бле .... 1и овладавања теренима 11 њиховог 0-
способл,авања за граћење, какав је био про
стор садашњег Новог Београда. Тако је и 

I 
1718 -1740. I 

I 
I 

) 

Les croqHis scJzemaliqHes du developpemel1t Izi
s torique de l'espace sur Ја rive gaHche Је lа 
Save (execu tes par z e[jko SkaJamera, sclon lc~ 

pla/1s l1istoriques (/с XVJ/ e ан ХХе siixJes) 

Београдска општи на уговори:ла послове с 
једном данском фирмом за насипање дела 
терена на левој обали Саве као припреме 
за његову изградњу. У току 1937. и 1938. 
године извршени су први радови насипања 

- рефулирањем песка из Дунава. 

Историја rpaAOBa нам, поред осталог, 
указује да су у разним временским ета
пама бивале могућне, ОДНОСНО немогуће, 
f-Iеке урбанистичко-градител,ске делатно
сти на појединим градским територијама 
- зависно од више утицај !-IИХ чинилаца. 

ИСТОРИЈА новог БЕОГРАДА 



БРАТИСJlАВ СТQЈ А НQВИЋ 

СIlUМШ:: Беоzрада на IсојеЈ.! се види Беоzрадскu саја.М и лаflчаNU .мОСI· преко Саве 

Иnе reproduclion de B elgrade, dans !aquelle onvoit lа Foire Је Belg l'ade е! [е роn! а сЈюinеs 
sur lа SmJe 

На то нас упозорава и развој Београда у 
целини, историја развоја неких његових 
делова посебно; о томе НЮ,·1 I'OBOPI'I и исто ' 
рија Новог Београда. 

Развој цивилизаuије, теХН lI к е и науке, 
доказују да оно што ј е би вало п репрека , 
одраз не!\юћи, незнања - дан ас, сутра , би 
ва превази lЈено , 1-1 .може ЧaI( да постане 
стварна преА НОСТ . 

Научно-техничке могуnн ости , lvtaтери· 
јалн и услови , с једне стране - друштвени 
оквири , са дру ге , одлучујуће утичу на и 
СХОД оваквих урбано-просторни х ПОДУ 
хвата. 

у урбаниззниј и Нопог Београда после 
другог светског рата одлучујуће су дело
вали ДРУШТВНО-ПОЛИТИЧК И ОДНОСИ створени 

народноослободилачком борбом и соција
листичком револуцијом. Дата иницијатива 
је спрово15ена преко стручних служби гра
да , Републике и Југославије а уз ЛlOбили 
зацију стручног потенциј ала целе зеМkе. 

Тако прву етапу представља рад на ре
шавању ОСНОВНИХ стручних п итања. Зато 
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nсмо се на почетку задржати на урбани

стичком прој ектовању 11 на првим архитек· 

ТOiiСКИМ делим а. 

Урбанистичко решсње Новог Београда 
ПРОШАО је , У процс('~' дефиниса ња ово г де
ла града , више фаза . П рву фазу представ
л.а скица реzул(щuје Беоzрада на левој оба
ли Саве ураћена у току 1946. године од арх . 
Николе Добровића. Ову фазу карактер ише, 
излн~ћу осталог, да је то прва нацртана КО Н
цепциј а (после осл обоћења Београда 1944. 
године) Београда на ле вој обали Саве; и IIЗ' 
разито индивидуално-ауторски печат п ро· 

јектанта. Тај п рој сн:ат је био урбанистичка 
основа за распнсивање конкурса за .зграде 

Централног комитета КПЈ, Председништва 
владе ФНРЈ и репрезе нтативног хотела. Ти 
пак конкурси су већ почетак друге фазе 
урбанистичког реш авања Новог Београда 
- јер су тражили 1-\ п редлоге за са,,·1O урба
нистичко решеlbе, к ао Ilрате nи део главном 
задатку: архитектонским решењима обје
ката. Ради ВИlIJеструкOI' значаја ових КОII· 
курса , исuрпније 11емо их приказаТII. Они 



ИСТОРИЈА HOBOr БЕОГРАДА 

Беоzрадс/Сu аеродром на 11РОСТОРУ дШ-ICI.UIњеz Hoaoz Ьеоzрада 

L'шirороrt Је Belgrade $l.tl' l'emplacement de l'acfuel Nouveau Веlgrшlе 

су, укупно узев, израз приступа при из~ 

налажељу најБОffiИХ архитектонско~урбани· 
стичких решења, путем такмичсња н ."lOби~ 
Л l1зације СТРУЧНИХ снага земЛ>е - од самог 
почетка на пројсктовању Новог Београда, 
Они су значајни и по поступку како су ВО
Dсн и. Напоменули смо да су, уз стручне 
службе, Ј\,юбилисанс и шире друштвене 
СНЗI'е - односно друштва инжењера 11 Tex~ 
ничара. Та друштва су од ослобоlSења Бео
Ј 'рада била активно УКiЮучена у све токове 
обнове и изградње. Пример тога ј е и улога 
ових организација у обаВЛЈању наведених 
конкурса - како V мобилизацији струч
њака за учествовање на конкурсима, тако 

и у оцени радова и даiЮем поступку после 

обавл.ених конкурса. 

О свему овоме i\НЮГО rOl::lo p e сами из
ворни текстови, 

у расгшсу конкурса за зrраду ЦК КПЈ 
речено ј е: 

"Централни комитет Комунистичке пар
тије Југославије распису је општи ј авни 
конкурс за израду скице зграде Централ

~ , 

ног комитета КОМУlIистнчке партиј е Југо· 
славије. 

Зграда ће се подићи у Новом Београду. 
на ушћу Саве у Дунав, преко пута Кале
мегдана. 

Право учествовања имају сви граћанн 
ФНРЈ, као и све државне пројектне орга
низације . 

Награде су следеће: 

Прва наггада 

Три друге награде по 

Пет трећих награда по 

300.000 динара 
150.000 динара 
75.000 динара 

Рон: предаје радова ј е 15. април 1947. За 
конкуренте ван Београда важи датум по
штанског жига. 

Радови се предај у Савезном заводу за 
пројектовање, Београд, Масарикова бр. 2, 
са ознаком "Конкурс за зграду ЦК КПЈ" . 
под nуним nо·[nиСОА1." 

А у распису конкурса за зграду Пред
седништва владе ФНРЈ речено је : "Пред-
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БРАТИСЛА8 СТОЈАНОВИЋ 

седништво Владе Федеративне Народне 
Републике Југославије распису је ОПШТИ 
јавни конкурс за израду идејних скица 
ограде Председништва Владе ФНРЈ, а у ве
зи с тим и за детаљно у рбанuстuчко у реће
ње терена за савезна министарства, који ј е 
одреlsен регулационим планом на левој о· 
бали Саве у Београду. 

HarpaAe за израду идејних скица су сл е
деће : 

Прва награда 

Три друге награде по 

Пет трећих награда по 

350.000 динара 
150.000 динара 

75.000 динара 

РУКОВОДСТВО над архитектонском разра
ДОМ пројеката повериће се аутору који бу_ · 
де иаграЬен првом наградом. 

KoНl~YPC је анониман. Радови се предају 
Претседништву Владе ФНРЈ са ознаком 
"Конкурс". Радове треба означити ши
фром, а име аутора приложити у запеча
ћеном коверту. 

Право учествовања и.мају сви ('раћани 
ФНРЈ, као и све државне пројектантске ор
ганизаци.iе. 

Рок предаје ј е 1. април 1947. 3а конку
ренте ван Београда важи датум поштан
ског жига, 

Претседништво Владе ФНРЈ накнадно 
!ie одредити оцењивачки суд." Цитирали 
смо ове расписе и зато ј ер су они први 
јавни, званични иступ с концепцијом из
градње НОВОГ Београда. Тада је објавЛ>ена 
и "скица регулације Београда на левој оба
ЛИ Саве." Први јануар 1947. године је, на 
тај начин , и један од историјских датума 
за Нови Београд. 

у условима конкурса за ове зграде, у 
општеЈ\l опису, речено је : "На терену изме
l5у пројектоване нове железничке пруге и: 
леве обале Саве треба да се изграЛIl НОМ
плскс савезних министарстава, 

Vрбан.UСТULflСО решење зеМЉtlUl 7 а 11ре· 
нущта се /'1ројетанту. Ски.ца рez \'лацuје 
Ј :10.000 служи као оријентација за уреnе
lье целоz КОАtI1лекса. Као фиксне тачке тре
ба сматрати линију железничке пруге А-Б, 
нови железнички мост преко Саве (Ц), 06-
ноњъени ланчани мост за колски саобраћај 
(Ч) и НОВИ КОЛСКИ мост на месту садашњег 

.железничког моста (Д). Уз савску обалу 
треба предвидети заштитни појас ширине 
150 м. Исто тако, треба узети у обзир и 
булевар од железничке станице до зграде 
Централног комитета КПЈ, 
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Поједини објекти савезних министар
става .могу се разместити слободно, а поло
жај зграде Централног комитета КПЈ тре
ба сматрати као фиксан (Е). 3граду Прет
седништва владе треба ситуи:рати тако, дА 
буде у архитектонској вези са зградом Цен
тралног комитета КПЈ и предвићено.м. згра
ДОМ Народне скупштине ФНРЈ на Калемег
дану (Ф). Зграде савезних министарстава , 
око 20 зграда, треба да сто је слободно у 
зеленилу и да сачињавају архитектонскн 
оквир око зграде Централног комитета 
КПЈ и Претседништва владе. 

гF]IО· ... fJ!ПI 1"1.'1.'" 
_Ј'Р"''''' IOr.OI"'Ј'л.\.. 

Аодm"Шс Ген.ераmtoАЈ плану Беоzрада 113 1923. 
zодuне; урбанш:тuчка скнца за Беоzрад на ле· 

вој обали Саве 

L'armexe аи Plan ge/1eral de Веlgгаdе de 1923; 
l'esquisse d'urbanisme Је Belgrade sur Ја ri,'e 

gaucJ1.e Је lа Save 

Поред комплекса министарстава, на 
овом земл,ишту треба предвидети место за 

дипломатску четврт са око 20 репрезента
типних зграда, хотелску и пословну четврт 

око Железничю:' станице и површине за 
стам:бене зграде. 

... у пластичној урбанистичкој компо
зицији Новог Београда зzрада Цен.тралноz 



ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОГРАДА 
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Скича рezулаLjuје Беоzрада на левој обалu Саве - која је I1рuложена као урбан.UС'l'U'lIШ 

основа на КОНКУРСlIJ.ш за зzраде Централноz колtuтеUI КПЈ н Председнuuпва владе ФНРЈ 

L' esquisse de regulariol1 de Belgrade sur Ја rive gauche de la Save - joil1le соmmе base 
d'urbanisme аи.:" соnсоuгs роuу les biitiments du Coтite du Р. С. У. el de [а Presidence du 

Gouverl1eтent de [а R. S. F. У. 
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ЕРАТИСЛАВ СТQЈАНQВИЋ 

Аналuтuчке сu:ице двеју концеl1L~uја за opzah-ско nовезuвање НоtЗОZ Бсоzрада са UC'l'Opuj
CKl/_M делом zрада - 11.рОttзашлuх из конкурс-них рещ ења (арх. Јосиn Сајсл, Архитектура 

бр. З!1947) 

/со_.\!итета КПЈ је дОЛ1uнанп-lU објект-. Она 
то треба да постигне : својом висином (да 
достигне КОТУ 120 М), ОДНОСОм маса и МО
нументалном обрадом . Зграда треба да бу
де израз стваралачке снаге, моћан СШ,;lбол 
комунистичке партије, руководиоца Hapo~ 
да Ј угославије у борби за стварање Феде
ративне Народне Републике Југославије, у 
борби за економско и културно уздизање 
народа Југославије . 

Зграда је компонована у ОСОВИНИ буле
пара који ВОДИ од нове главне станице, и 
1 лавни је архитеКТОIiСКИ објекат КОМС 
зградс саВСЗIiИХ министарстава стварај у 
архитектонски оквир_ Она је главни обје
кат КОЈ\шозиције при погледу са Калемег
дана , са савског моста, са Саве и Дунава. 
Зато изглед зграде захтева пуну МОНУll.1сн
талну архитектонску обраду са свих страна 
и одозго. Велику пажњу треба обратити 
хармонизацИј~ архитектонске и скулптор
ске обраде _ .. . 

Такоnе су изложени програмски захте
ви, као и списак прилога које конкvренти 
треба да приложе, за сваки од објеката по
себно .' (Подвукао - арх. Б. с.). 

МИНIIстарство трговине и снабдевања 
владе ФНРЈ расписало ј е конкурс за идеј
не скице репрезентативног хотела, који је 
такоће лоциран на левој обали Саве. 
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Ше.ма рсщеља: Антолuћ, Баховец, Тушеzc 

Le shema RB par lе groupe d'auteurs, arc1l 
Anlolic, Bal10vec с! Tusek 



ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОГРАДА 

Les esquisses cmalyliqeus cles (lеuх co1tceptio1t de jo1tciion orgm1ique 
avec lа рауие blstorique сЈе lа 1ЈШе- resulta1tt (1 es solutions proposees 

lecle Josip Saisl, Architecture М 3/1947) 

(/и Nouveau Belgrade 
сшх concours (l'a rcl1i-

.' ---------------- - --/~ , 

КОНК:УРСНU l'!pojeKm· арх. Сt·рuжuћа 

Le projel (Је cOl1cours (Је J'o/"cl1iiecte Striii6 

28"' 

Расписивачи су давали одговоре на пи· 
тања и предлоге учесника I<онкурса, преко 

Савеза инжењера и техничара Југославије; 
тако је , ИЗЈ\I ећу осталог, при:хваћен и пред. 
лог да се продуже рокови предаје конкурс
f!lI X радова до 1. Ј\·шја 1947. године. Оства
рени су исти временски услови за сва три 

l(онн:урса. 

Претседништво владе ФНРЈ одредило ј е 
"саветодавну стручно-техннчку комисију" , 
ко ја ће давати стручна МИШЈЪења при ./.\0-

ношен .. у дефинитивних одлука по I(ОНКУР
су за зграду Претселништва владе.8 Састав 
комисије је био: Председник - Рибникар 
Владислав, председник Комитета за култу
ру и уметност Владе ФНРЈ; заменик пред
седника - арх. Тучкорић Бранко, ПОl\юti
ник министра граћевина ФНРЈ; секретар 
- арх. Братислав Стојановић, секретар Са
веза друштава инжењера и техничара Ј у
гославије; чланови: арх. Каузларић Вел,ко, 
управник Пројектантског завода Мини
старства граћевина HP Хрватске; арх. 
Сајсл Јосип, урбанист из Загреба; арх. Се
рај ник Домицијан. директор Пројектног 
завода HP Словеније; арх . Бежек Николај, 
урбанист из .tЪуБЈЪане; арх. Настасовић Ми
одраг, помоћник министра граћевина HP 
Србије ; арх. Игњатовић Богдан , намеште
ник Пројектантског завода ИОНО-а Бео-
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БРАтис.лАВ СТQЈАНQВИЋ 

града; арх. Добровић Никола, директор Ур. 

БZlНИСТИЧКОГ :ывода при Планска ј коми
сији HP Србије; инж. Лазаревић Борће, 
стручнн експерт при Председништву Вла
де HP Србије; Аугустинчић Антун, вајар из 
Загреба, члан Већа народа Народне СКУП
штине ФНРЈ; Детони Марјан, сликар из 
Загреба; БихаЛ>и Ото, публициста из Бео
града; известилац - арх. Бајлон Мате, шеф 
Савезног завода за пројектовање" 

Расписивач конкурса за зграду Централ
ног комитета КПЈ сложно се да иста коми
сија буде консултована и при Доношењу 
одлука по КОНКУРСУ за зграду Централног 
комитета КПЈ.9 

Комисија је, У ствари, радила као оце
!-Ьивачки суд на конкурсима - а њене 

предлоге су расписивачи у целини прихва

тили. Из извештај а (записника) о раду Ко
мисије изнећемо оцене радова као и неке 
опште податке. 

Комисија је радила месец дана. (Саста
ла се 28. априла, а рад је завршим\ 28. маја 
1947. године). На конкурсу за зграду Цен
тралног комитета приспело је 70 радова 
од 147 учесника, од којих 111стручњака
архитеката, инжењера, сликара, вајара и 
36 нестручњака. За зграду Председништва 
владе приспело је 26 радова од 89 учесни
ка, ОД којих 75 стручњака, односно 14 не
стручњака. 

Ради редоследа којим се излаже ова 
:материја историје НОВОГ Београда, наста
вићемо с праћењем развоја урбанистичкоr 
решења - зато ћемо прво говорити о ре
зултаТИ.ма, оценама и зак.л:.учцима о томе 

делу конкурса. Добијено је више предлога. 
Мећу њима су била и два решења Урба
нистичког института HP Србије (испред- ко
та је, као установе, дата "Скица регулације 
Београда на левој обали Саве", која је- слу
жила као полазни и оријентациони урба
нистички материјал конкурентима). Једно 
од тих решења је Ha.~BaHO zлавним nројек:
ТОА! Урбанистuчкоz института, а друго -
алтернативним. nројеlCтолt, што свакако већ 
говори о почињању процеса, и унутар са

мог Института, карактеристичног за ову 
фазу ,'рбанистичко-пројектантског развоја 
Новог Београда. Од бројних предлога дру
гих аууора да поменемо решења: групе за

l'ребачких архитеката - Улрих, Поточњак, 
Најман, Перак, Васи.л:.евић; затим, .л:.уб.л:.ан
ског архитекте Равникара; групе аутора 
испред Савеза граћевинских радника - Ма
цура, КОРТУС, Анагности, Илић; онда пред
логе следећих група - Антолић, БаховеIJ, 
Тушек; даЛ>е - Максимовић, испред Саве
зног завода за пројектовање; студија арх. 
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Стрижића; па групе архитеката К. Острого
вић, М. Марасовић, Б. Остроговиli нт д. 

Жири је посебно извршио аналитичке 
прегледе урбанистичких радова на КОНКУР
су И добијене предлоге, решења, идеј е, гру
писао и дао извесна закл>учна миш.л:.ења. 

Тако је изнео: - Да, ако би се хтели повући 
неки закл>учци, онда би то била чињеница 
да се l.шње-више награћени пројекти у сво
јим урбанистичким предлозима за град на 
левој обали yAafuyjy од лепезасте шеме ко
ја је била расписом конкурса дата као 
главна сугестија. Друга је ЧИI-f>еница да на
rраћени пројекти врло вар,и:рају у погледу 
броја становника новога града на левој о
бали, а тако исто и у погледу сао6раћајног 
решења. Но, ипак, дате сугестије су пози
тиван прилог, те би се, пошто се испуне 
потребни предуслови, могле користити КОД 
дефинитивне израде плана. Београд на ле
вој обали мора бити органска целина са 
градом на десној обали Саве, па је стога, 
овисан о решењима саобраћаја , намени по
вршина итд. целокупнО!' града. Да би се де
финитивно могло приступити изради плана 
града на левој обали, потребно ј е, стога, да 
се дефинитивно углаве поменути планови 
целокупног града. 

-'Кири ј е, на крају, по извршеној ана
лизи и констатацијама (које смо делом на
вели) извукао зак.л:.учак: "Конкурсни ра
дови који озБИЛ>I-rије третирају урбанистич
ке проблеме Новог Београда и лредставл>а
ју известан допринос предложени су већ за 
награде и откупе. Према томе, расписивач 
конкурса, И1најући ове планове, моћи ће 
да проучи тај урбанистички материјал и 
да Урбанистичком заводу или неком Ску
пу урбаниста пружи све потребне сугести
је за дал~и рад, у c{~pxy разраде нове и, по 
.моzућс-гву, дефuнuтuвне урбанuстuчке о
снове H060Z Беоzрада. Рад на урбанистич
ком планирању Новог Београда може бити 
наставл,ен пошто се утврди избор проје
ката за зграду Централног комитета и 
Председништва владе, ј ер од љиховог си
туирања, облика, размера, зависи великим 
делом карактер дефинитивне основе Новог 
Београда. 

Што се тиче урбанистичке основе 
Новог Београда (приказан вел нки модел) 
коју је предао УрбаНИСТИЧI<Н завод HP 
Србије, она има за собом I(ао ЛОДЛОГ\I 
урбанистичке студије целог будућег ве
ликог Београда, које су политичком 
РУКОВОДСТВУ већ познате од раније. Што 
се тиче алтернативе Урбанистичког завода, 
она се базира такоl3е на ранијој основи Ур
банистичког завода са главном саобраћај
НИЦом као главном осовином у проду)кењу 



ИСТОРИЈА новог BEOГPAД{~ 

КОНКУРСНU пројекат УрбаниС'ПtЧКОZ ltнсп.пуса при Планској комисији HP Србије 

Le projet de concours de J'J'1StitIl! d'urbanisme aupres de lа COl1nnission des pla'1s (Је la п. р, 
Је Serbie 

јатаганмалске долине, Доносећи, поред то
га , извесне нове елементе у погледу уреће
ња речних обала и размештаја јавних об
јеката."" (Подвукао арх. Б. с.) . 

Пре но што изложимо завршну конста
тацију о другој фази израде урбаиистич
ког решења и наставимо са освртом и на 

резултате архитектонских делова конкурса 

- треба истаћи да су стручне послове ур .. 
банистичко-пројектантске, обављале текуће 
урбанистичке службе. Њихов кратак исто
ријат је: од самог ослобоћења Београда, 
у оквиру стручних служби ИОНО-а, радили 
су и органи за урбанистичка питања - био 
је то Урбанистички отсек ИОНО-а. Ме15у · 
ТИМ, задаци на урбанистичким пројектант
ским решењима обавл>ани су у Урбани
стичком институту HP Србије, OCHOBaJ-IО]И 
крајем 1945. године, који ј е, поред читаве 
територије Србије, у то време пројектант
ски држао и Београд. Тек 1948. године из
двојени су урбанистички задаци Београда 
и пренети на посебну урбанистичку орга
низацију - Управу ZJlaeHOl архите,(те, при 

Граћевинскш .. t одел)ењу ИОНО-а. Затим, 
крајем исте ]'одине, формирана је Управа 
за пројектовање ИОНОА-а Београда, која 
је израдила први Генерални урбанистичкн 
план Београда усвој ен Ј 950. године. (О да
_""ем организационом кретању ових служби 
биће речи у ДРУГОМ делу написа). 

При постојању ових организованих 
стручних служби , и при врло интензивној 
активности друштава инжењера и техни

чара - после ових конкурса настаје прак
тично процес стручних дискусија и анали
за свих отворених ПИl'ања, I<онфронтација 

идеј а, МИШfuења и ставова. Унутар самог 
Урбанистиуког института долази, пак до 
ПlJi1СКОZ рада на nројеl(товању Hoeoz Бео
zрада; на челу тима је био арх. Никола 
Добровић. Да",а новина је - да је сада 
процес пројектантског рада у Институту 
текао уз активно учешће CrpY Lt1-l0Z савета 
за uзzрадњу Беоzрада на левој обали Саве, 
кој и је образовало Председништво владе 
ФНРЈ. (О самом Стручном савету биће ви
ше речи касније). 
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Друга фаза се праКТI1ЧНО завршава 
П редлогом плана дела Београда на лево ј 
обаЛЈ: Саве, произашлог из оваквог проце
са рэ.\э. 

(Трепу фазу представља Генерални ур 
банистички план Београда, усвојен 1950. 
године , о чему ће пак бити реч.и у другом 
делу написа) . 

Вратимо се конкурсима. 

По преГАеду и оцени приспелих КОНКУР
свих радова за зграду ЦК КПЈ, Комисија 
је сматрала да ни један од радова не треба 
наградити првом наградом; да три друге 

награде од по 150.000 динара треба доде
лнти радовима: 

- раду аутора: Технички факултет 
Љубљана, арх. Равникар; 

- раду аутора: Урбанистички завод 
при Планској комисији HP Србије, арх. 
Добровић, Маринковић, Јефтановић, Ми
нип, Мандип, Мирковнћ; 

- раду аутора: арх. Шегвић, Галић , 
Бон, вајар АУГУСПIНч.ић, сликар Ши.мано
внп; 

да се додели пет трећих награда од по 
75.000 динара; да се за суму од 300.000 ДИ, 
нара, одрећену за прву награду, откупи де
сет радова, сваки са по 30.000 динара. 

(Ред којим су радови навоћени значио 
је љихов мећусобни пласман). 

По прегледу и оцени приспелих кон
курсних радова за зграду Претседииштва 
владе ФНРЈ, Комисија је сматрала такоће 
да ни један од радова не треба иаградити 
првом HarpaAoM; да се три друге награде 
ПО 150.000 динара треба да доделе: 

- раду аутора: арх. Урлих , ПОТОl..Jњак, 
Најман, Перак; 

- раду аутора: вајар Аугустинчић, Бон , 
арх. Галић, IIIегвић , сликар Шимуновић, 
инж. Френлих, арх. С . Болдазар, проф. Е. 
Болдазар, студ. Н. Беговић , С. Бурић, Ме
дишнгер, инж. Петровић; 

- раду аутора: Савез граћевинских рад
ника, арх. М. Мацура, Ј. Кортус, П. Анаг
ности, Р. Илић, студ. Д . Ивановнћ, 1'0. Пет
ровић, С. Поповип, Б. Страла, А. Мацура, 
И .Мацура, 3. Живковић. 

да се додели пет трећих награда од по 

75.000 динара; да се из суме одрећене за 
прву награду откупи пет радова, сваки са 

по 30.000 динара. 
Ова два конкурса имала су неке своје 

одлике. Једна је да су право учестовања 
на КОНКУРСУ имали и чланови Комисије 
(ОДНОСНО , оцењивачкоr суда) - што се, у 
овом напису, Ј\·юже видети из имена Ко-
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мисије, ОДНОСНО аутора награћених радова. 
Apy.ra је да је рад Комнсије био јаван -
њега су могли да прате, како заинтересо

вани стручњаци, тако и сами конкуренти. 

Прирећена је изложба свих конкурсиих ра
дова. 

За преглед и оцену радова конкурса за 
идејне скице репрезентативног хотела, Ми

нистарство трговине и снабдевања ФНРЈ 
одредило ј е оцењивачки суд: председник 
- арх. Гланс Винко, намештеник Пројек
тантског завода Министарства граћевина 
Н р Словениј е; чланови: Рибникар Влади-

f{ШI ку рснu рад за 
зzраду Ц ентралнOl 
KOA1II'l'e'ca кп! 
аутора: Vp6a1-IUС'Пi
ЧI(U завод при План 
ској lCOMUCUjfl Н Р 
Србије, архuтеКШ'а 
Аобровuћа, МаРШi' 
ЈСовића, Ј е(fпановuћ· 
ке, Мшш.hа, Мандu
ha, Мирковuћа 

L'ouvrage de соnсо· 
urs, pour l'edifice du 
Com i le central du 
Р. С. У' Ј dOl1l les ан· 
leurs SO/1.l : l'InslilU1 
d'urbanisme aupres 
de lа Commissioll 
des plans (/е 1а R. Р. 
de Serbie е! les аус· 
Ilitectes Dobrovic, 
Mari~lkovic, lеftatю
vicka, Мјl1 јс, Мапdiс, 
Mirkol'ic 

ИСТОРИЈА HOBOl- БЕОГРАДА 

Братислав, cel~peTap Савеза друштава ИН 
жењера и техничара Југославије; Русковиli 
Славко, шеф диспечера хотелског одел,ењ" 
Министарства трговине и снабдевања 
ФНРЈ; известилац - арх . Момчиловић 
Драган , намештеник Урбанистичког завода 
при Планској комисији HP Србије. lt 

Оцењивачки суд је стао на гледиште да 
предвићене награде треба да добију следе
ћи радови: 

- прву награду од 130.000 динара рад 
аутора : Земал,ски проје lПНИ завод HP Хр
ватске, Заl'реб; 

Конкурсни рад за зzраду ЦентралНОl комитета КПЈ ау-сора: архuнщата ШеZ6uћа, 
Галuћа, Бона, вајара Ауzустuнчuћа, СЛU1(, ара ШUJl1ано(юnа 

L'ol/1'rage d~ COnCOU1's, роиу l'edifice du C0111ite cel1tra! du Р. С. У., execute par [еs 
architectes $eg\lic, Саис, BOl1a, le sculptellY Лugust il1сiс et lе peinl1'e Simanovic 

слав, председник Комитета за културу и у

метност Владе ФНРЈ; арх. Планић Стјепан , 

намештеннк Министарства граћевина HP 
Хрватске ;арх. Којић Бранислав, професор 

Универзитета - Београд; арх. Стојаноnић 

- прву другу награду, од 70.000 динара, 
рад аутора : ПројекТlШ завод HP Србије, 
Београд; 

- другу другу награду, од 70.000 дина
ра, рад аутора: Технички факултет, lbуб
љана; 
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КОНК}'РСНU рад за зzраду ПредседнutЩ'ва владе ФНРЈ аутора: арХLггеКQга - Урлих, Поточ
њак, Најман, Перак 

- прву трећу награду, од 40.000 дина
ра, рад аутора: Пројектии завод /Ь. Р. Сло
вениј е , 1Ъуб.ъана; 

- ДРУГУ трећу награду, од 40.000 дина
ра, рад аутора: Пројектни завод HP Срби
је, Београд ; 

четири рада су добила откупне од по 
12.000, односио 8.000 динара. 

Као што се ВИДИ - учесници су били 
пројектне организациј е; с обзиром на то 
да ј е конкурс био расписан за државне 
организације - тиме се тежило, измећу 
осталог, ка њиховом подстицају за актив
НИМ конкурисањем кроз форму тимског 
рада. Приспело је 13 радова; а ауторски 
ТИМ првонаграћеног рада сзчињавали су 
архитекти - Младен Каузларил, Лавослав 
Хорват, Казимир Остроговић.12 

Привели C.\l10 крају и приказ почетка 
архитектонског стварања за објекте Новог 
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Београда. Додајмо, само најкраће, нешто 
о судбини ових пројеката: 

- Аутори највише пласираног рада за 
зграду Председништва владе били су и но
сиоци израде извоћачких пројеката, по ко
ј има ј е и реализован конструктивни део 
зграде. (После дужег временског прекида, 
објекат је запршен као зграда Савезног из
вршног већа. Према нзмењеНОЛ1 програму, 
зграда је добила свој садашњи ЛИК по про
ј ектима арх. Мике Јанковића) . 

- Хотел је rpal5el'f, у конструктивном де· 
лу, по пројектима првонаграћеног аутор
ског тима. НаставЛ:>ен ј е. такоће, после ви
ше година и ззвршен, као хотел "Југосла· 
виј а", по пројекту арх. Лавослава Хорвата. 

- За зграду Централног комитета КПЈ 
вршено је више покушаја да се доће до 
коначног пројекта . Највише је на томе ра
дно Бранко Бон . Та фаза прој ектовања НИ-



ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОГРАДА 

L'ouvrage de concours, роuу l'edifice de [(1 Pr6s idence du GouVe1"l1cment Је lа Л. S. Р. У., (1011t 
l es aUlclIrs sont l es arcbltecles: UrUh, Potocnjak, Najman е ! Реуаk 

је доспела Ао коначног пројекта, па ни до 
изградње објекта према локацији и кон
цепцијама конкурса. 

Тако смо ево говорили о току урбани
стичког кристалисања планске визиј е Бео

града на левој обали Саве ; о прој ектима за 
прве архитектонске објекте. 

Како за урбанизам, тако и за архитек
туру Новог Београда, коикурси су имали 
нсторијски значај. Они су предстањъали 
почетак процеса који ј е дао тон, друштве
ву боју, пут ,~ којИ!'.'l се од тада пошло, 
до данашљег НОВОГ Београда. Они су схва
ћени и прихваћени још шире - као обе
лежава:ње почетка нове епохе у нашој ар
хитектури; епохе великих стремл>ења, мо

гућности и подухвата - који су шанса , али 
и провера стваралачких моћи, домета, по
тенцијала ... наших архитеката. Отуда је 
сасвим логично што је Нови Београд данас , 

29 

и једна врста ревије југословенске архи
тектуре и њених тражења, лутања, стрем

л>сња.О 

Овим би завршил» и приказ почетка ар
хитектонског стварања за тај део града. 

Сада бисмо најкраће нешто рекли и о 
ЈtеhаШrЫlЈIt тренуцима у историји овог де
ла града. 

Један је, који се логично намеl'iе, објав
Л>ивање ових конкурса (које смо приказа
ли). Он се повезује са очигледним лосто~ 
јањем амбициј е - да Први петогодишњи 
план садржи почетак замашног градитељ

ског објекта као што је нови део Београда 
на левој обали Саве . У том смислу треба да 
буде присутан као својеврсни мећаш и по
четак Петоzoд",,,њеz I1лана Ј. јануара 1947. 
70дине. Најбол>и докуменат за то је сам 
Петогодишњи план . ЦитираћеА'Ю делове 
текстова који о томе говоре из савезног, 
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републичког и градског Пеrогодишњег пла

на (који су сви, сваки на СВОМ НИВОУ И У 
својим обавезама, УТВРДИЛИ задатке У од
НОСУ на петогодишњи развој Београда). 

Тачка 5. члана 16 (стамбено и комунал" 
НО газдинство) Закона о петогодишњем 
плану развитка народне привреде Федера
тивне Народне Републике Југославије у 
годинама 1947-1951. гласи: "Извршити оп
сежне радове на реконструкцији и изград
њи Београда и оспособити га за вршење за
датака Г.Аавиог града као ПОЛИТИЧКОГ, при

вредног и административног центра." А у 
истом Закону развитка Народне Републике 
Србије, у глави IV, члану 23. који има на
слов ГНО, Београд, каже се: "Да би Бео· 
град одговорио свим потребама престони
це Федеративне Народне Републике Југо
славије, као политички, привредни и адми
нистративни центар, извршити опсежне ра

дове на његовој реконструкцији и изград-

ЉИ. У ту сврху, поред zлавнuх радова на 

uзzрадњu дела zрада на левој обали Саве, 
затим поред великих објеката савезног и 
републичког значаја, извршити следеће ра
дове: .. . ,,(набрајају се дал,и задаци).Ј4 А у 
Петогодишњем плану развитка града Бео· 
ј'рада у годинама 1947- 1951. утврђено је: 

- у уводу, у тач. 4 .... "У досадашњем 
развитку Београда није се искористио ње
гов ПОВОibан природни положај, већ се сти
хијски изграћивао и крајње занемаривао 
развитак Београда као модерног града. У 
току ПРВИХ пет година планске изградње 

престонице ФНРЈ nредвuћено је да се на 
левој обали Саве изврше обим ни радови на 
насиnању u реzулацuји терена на KOAte ће 
се nодићи нови део Беоzрада, а где ће бити 
смештен велики део јавних, културних у. 
станова и индустријских објеката, заједно 
са стамбеним насе:ь :ю.щ за преко 250.000 
становника . 

Конкурсни рад за зzраду реnрезента'ruвноz хотела, прва наzрада, рад 3емаљскоz nројеКПЮl 
завода СР Х рваТСЈ<е 

L'ouvrage de COl1cours, pour l'h6tel de haute calegorie, le premier prix, execute par ['!nstitUI па 
tional de projeclion de Croatie 
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3zрада П редседнuиЕ'[ва владе, 
.v фазu uзzрадње 

Насиnање терена на 
Новом Беоzраду 

Тач. 5: Петогодишљи план развитка 
Београда У годинама 1947- 1951. израоен је 
\г сагласности с Петогодишњим планом 
развитка народне привреде ФНРЈ и Пето
годишњим планом развитка народне при~ 

вреде НРС, а којима су тако!;е предви!;ени 
велики радови савезног и републичког зна
чаја на подручју Београда."lS Цела глава 
III посвећена је новом делу града; она 
гласи: 

"Изградња новог дела Београда на левој 
обали Саве: Члан 23. 

На простору измеоу обала Саве и Ау
нава и Бежанијске косе приступити основ
НИМ радовима који ће омогућити да се из-

,.. 

l.':edifice de lа Presidence (Ји 
Gouvernem.ent, еn conslructiol1 

Le remblayage du lerrain 
д. NOU1.'eau Belgrade 

гради нови део града који је намељеl l сме
штају ј авних и културних установа, једног 

дела индустрије и стамбених насеља за 
око 250.000 становника. У том цил,у: 

1. у току Првог петогодишњег плана 
насути плав ни Аео терена У површини ОД 

5 км2 И оспособити га за градњу. Целу ту 
површину озеленити. 

2. Изградити обалоутврду ДУЖ данаш
љих обала Саве и Дунава и прокопаног де
ла канала. Обезбедити обале Великог рат
ног острва У ДУЖННН од 2.600 метара . 

3. На насутоJl.1 терену изградити улице, 
булеваре и у овима основне подземне ИН-
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'3zрада Савезноz uзврnu-tOz већа L'edifice du Conseil executif federal 

'Јzрада хотела ,,Јуzославuја" L'edifice d€ l'h6tel »Jugoslavija« 
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Зzрада реnрезентаТИ6НОZ ХQ1:ела, 
у фази uзzрадње 

L'edifice de l'lzolel de Ј1йиlе categorie, 
еn constnlction 



ПРАТИСЛАВ СТQЈАНQВИЋ 

сталације : доводе за ВОДОВОД, канализацију 
и електричну енергију. 

4. Почети радове на прокопавању кана· 
ла Сава - Дунав. 

5. Изградити стамбену колонију за сме· 
штај радника који ће радити на изграД1Ы1 
новог дела Београда. 

На овом месту треба рећи и то, да није 
све ишло без ABoYl\·t/netba, дискусија, па и 
отпора преласку Беоzрада на леву обалу 

1.:~.Ц'Ьjo~!, '" , ... ,. 'о' tj. 1;.1..')1""?)' .~~ 
~i4·.'!f;>J'" )..,.. .. ..ц, ".,;.. ' .. г· .... _" ..!." ~ )."', ;.., ... ~ !~."I.1Jir. 

$;~ ..... ;,~~... ;,1..%1>', 11. 1'\'I,,,,,.u; .~~,j~lt\МfoI ..... " Ц~Ф>, 
r.: .• .>J".-~"'" .. ~ .. """""" ~ • . _. ~1..--;-1Io>k • 

,.,." .!~. ..··i~..;;. · l""t.c; .NJ=~ol]Ito'\1.~ 
ц .. , , . ;'t<t\. ''';Је , ': ')', 

::О". .-4 , ~1,.JI #1 o.:t;..щ·л • ,'" 

С1'рана заl1uсншса оцењuваЧIСОZ суда за зzраде 
ПредседНUUlтва владе и ЦК КПЈ 

Иnе page du pl'oces-verbal du Jury рои, les edi· 
fices de lа Presidence du Gouvernemel1l е! du 

Comite. central du Р. С. У. 

Саве. Г ланни разлози, аРГу.менти противље
ња, могу се груписати у следеће четири 

Јрупе: 

1. Да је на левој обали скупо градити 
због лошег терена и због претходних радо
на на насипању. 

2. Да се Београд ПРИРОДНО шири и Tpe~ 
ба да шнри према југу. 

3. Да је Београд историјски везан за де
сну обалу Саве и да се увек развијао на 
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љој; да су реке природна и историјска гра
ница. 

4. Да ће се изградњом НОВОГ дела Бео
града нужно запоставити изградња и ре

конструкција историј ског дела града}6 

у организационо-операТИВIiОМ см:исл У! 
могућ ј е мећаш и ОСNt.ЮQње 011ULТezpahe
GUHC1COZ nредузеl'LCl "Изzрадња" (за изград
љу Београда на левој обали Саве) . Према 
решењу Владе ФНРЈ од 7. марта 1947. го-

" '1' , 
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Страна записника оцењuвачкоz- суда за лраде 
ПредседНUUП'Џ(l владе и ЦК КПЈ 

Иnе page du proces-verbal du Јиуу роиу les edi
fices de lа Presi{lence du Gouven1eme11t еЈ {lu 

C0111ite cel1tral сЈи Р, С. У. 

дине, ово предузеће има за предмет лосло

вања: 

све радове на испитиnању терена у 

цљъу граћења; 

- про јектовање и извоћење свих врста 

граћевинских радова за објекте високе и 
ниске грздње; а све то с нарочитим обзи~ 
ром на изградљу Београда на левој обаАИ 
реке Саве , 



Административно-оперативни РУКОВОДИ
:лац, предузећа је било Председништво вла

де ФНРЈ. 
Решење о оснивању предузећа потписао 

је председник Владе ФНРЈ и министар на
родне одбране, маршал Југославије Јосип 
Броз Тито_17 

Један од zрадuтељскuх .иеhаша је - по
четак граЬења зграда Председништва вла
де (и репрезентативног хотела). Та два об-

Реtиење Председнuштва владе о оснивању 
nредузећа "Изzрадња" 

La decision de la Presidence du Gouvernement 
portant sur [а creation Је l'entreprise ))Сеn

struction« 

јекта су у градител,ском погледу имала 
пресудан значај. Њихова градња је пред
ставЛ>ала и проверу базних концепција о 
начинима граћења у Новом Београду доне
тим кроз рад најстручнијих тела (у оквиру 
Стручног савета за изградњу Београда на 
левој обали Саве). Без већих задржавања 
на техничким питањима и решењима гра

]јења, наветћемо само да су на овим об
јектима примењена два система фундира-

ИСТОРИЈА НОВОГ БЕОГРАДА 

ња: фундирање на шиповима (зграда Преk 

седништва владе) и ФУНАирање на ПЛОЧИ 
(зграда хотела). Праћење рада, понашања 

Фундамената у току градње и по завршетку 

објеката; порећења теоријских поставки, 
прорачуна, и практичног понаШаЈ-ьа; струч

ни зак!Ъучци и оцене ... све то, имало је ве
ликог значаја за дал>у изградњу у Новом 
Београду и за наша тира градител>ска ис

куства. Ти објекти су и У развоју реализа-

Снймеll I1лоча омладинских бриzада ностав
љена априла 1948. zодине 

La рlаqие commemorative des bl'igades des 
jeunes 

ције урбанистичких концепција одиграли 
улогу камена темел.ца, рекло би се врсте 
урбанистичких репера у размери 1: 1 на са
мом терену.18 

Омладинске радне брuzоде поставиле су. 
априла 1948. године, спомен-плочу о своме 
вићењу почетка подизања Новот Београда: 
"Када овде већ буде стајао поносни нови 

. београд 
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Братuслав Сгојановun: zрадuтеЉUAfа Hoeoz Беоzрада 

Bratislav Stojanovic - аuх COl1structeurs du Notlveau B elgracle (gravure sur linoLeunl) 

подигнут свесно плански и с л>убавл>у 
ВОЈЬОМ и рукама трудбеника омладине 

народа 

~IeKa ова плоча казује и потсећа 
Једанаестог априла хил>аду деветсточетрде

сет осме 

три године после зэвршетка народно 

ослободилачке борбе 
завршене су припреме за почетак нове 

радне битке 
у борби за срећу и благостање народа 
тога дана 

радни л>уди и омладина свих народа 

југославије 
прегли су да подигну нови београд 
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да прошире вол,ени главни град државе 

равноправних народа 

с ове стране саве 

да учине већнм и леllШИМ град 

из кога је КОМУI-Iистичка партија 
југославиј е 

на челу са другом титом повела устанак 

да НОВОМ градњом створе још један 

непролазни знамен 

победоносне ослободилачке борбе наших 

народа 
које ВОДИ у социј ализам маршал тито 
у држави кој у су градили сами народи" 

Ево још једног датума, још ј едног беле
га раоања НОВОГ Београда. Мећутим, си-



гурно је потребно разл учивање разних сте
пена активности и резултата; разлучива

ље, реЦИi\'1О, припремни х радова, разних ис

питивања и изучавања ... од неПРО:"'iенЈЬИ

вих и коначних изградњи. Исто тако, ниј е 
без значаја и интензитет, као и КОНТИНУИ
тет у раду итд. Отуда, као што најчешће 

ИСТОРИЈА новог БЕоrРАДА 

бива, одлучи се шта ће се узети, сим:бо

ЛИЧНО , за почетак ИЗ I-радње! 

Но, овде се и ие ИНСl1стира на томе -
већ се гопори о историјском току, О исто

ријским документима, о њеном са гледава

љу и сазнању_ 

НАПОМЕНЕ 

I Ево главних фУШЩј.lј а које је аутор у то 
доба имао: Пред крај 1946. године, на завр
шетку партијске школе, ДОбllја задатак iюће
ња реферата у апарату ЦК КПЈ о урбаниза
цији Београда, са тежиште~1 на НОnО,М делv 

града на левој обали Саве. ПРВII акт на том 
послу, заокружен и ОфоРМlbен у ВИДУ јавне 
друштвене акције, био је спре-"Iа lъе расписа, 
објаВlbивање и обаВi\,ање ј угословенских ар
хитетктонско-vрбанистичких " онкурса за згра
де ЦК КПЈ, ПредсеДIlиштва владе ФНРЈ и ре
презентативног хотела у HOBOZlI Београду. 

у апарату Председништва владс - имао 
је исти задатак, по државној линиј и. При 
фОРIl.Iирању СТРУЧЈЮГ савета за нзградњу Бео
l '!ЫДЭ на левој обаМI Саве - постаје његоп 
сеЈ<ретар . 

Код оргаННЗUВЭ ЈЫ1 ОпштсграћеВИlIСКОГ 
предузећа за изградн,у Београда на левој оба
. \11 Саве, поставл~еЈЈ је за зај\·lеJ-llша гснералног 

директора. ТакоЬс је постављен за ЗЮ.lени ка 
Аиреlпора VрбаННСТl IЧКОГ завода. 

Генерални је секретар Савеза Аруштава 
IlIlжсњера и техничара Југославијс. 

2 Нај"раће о називу: НОВИ Београд. 

Тај назив је СПОlIтано настао. Њега нико 
IIl1је унапред ЗВЗI-IИЧНО одредио. Употребља
ван је ту и тамо, радно н полак() је, кроз I-I а
ВИКУ, СТСI,ао право граћанства. да би јед
НОМ ушао у ,,званич ну ТСРt\·1ИIЮЛОПЈј у". 
3 Овај МОСТ је приказан на ОтеНАОРфОВОЈ\1 пла
н у Земуна из 1663. голи не; на његовој пано
РaJI.ЈИ БеОI'rада и после на ПЛаЈ-ЈОВl·ша Београ
да из Ј 688. године. 

4 Аеродром под Бежаннјском КОС0.\·1 орга
низован је 1927. године, да би 1931. била по
дигнута и пристаШlIuна 31'рада . 

То је био војно-цивилни аеродром; KOPIK
ТИМI су га :јединице војног ваздухопловства , 
ОI1I1Т1-IЗ група, ваздуХОПЛОВllе фаБРlIке "И ка
рус", "Змај" и "Рогожарски" , аеро-клуб, и ШI
ВНЛНИ саобраћај - друштво за ваздухоплов
нн саобраћај "Аеропут". По категоризаЦllји 
01-1 је спадао у групу цаРШIСКlIХ пристаНlIшта. 

зо 

Власниwтво је бllЛО држаВJ-IО, а управник -
ВИШИ ваЗДУХОПЛОВJ-II'1 официр. 

Преко љега је обаВt'ьано изнад 80% меЬу
народног ваздушi'IOГ саобраhаја Југославије, 

Од Ј 5. П . 1928. године авион "Аеропута" 
лети на сталној линији Београд-3агреб, а бео
градски аеродром постаје u e llTap и домаћег 
ваЗДIJII[ [-IOГ саобраћаја. 

Априла 1941. са lЬeгa су полстеМЈ П1IЛОТII 
51. групе шестог ловачког пука у борбу са не
:\-IЗЧКОМ нападачком авијацијОм. 

у току окупације користили су l'а Немци . 

к pa.i Cl\I Ј944. и поред великих немачких 
уннштења, он врши функције војног аеродро
ма у завршни,\{ борбама до КОllачног ослобо
ћеља земл,с. 

Последњи летови lIЗВРШСНИ су ПQчет[(Ом 

1964. године . 
(Извор: ЧСДОМИР Јаннћ, ДIЈР. Муэсја југо

словенског ваздухопловства; Аеродром Бео· 
град, 1972.) 

.:; Ланчанн мост преко Саве СРУШСJl је V 
рату .После ослобоћеља, на истом месту, по
дигнут је I-IОВИ, данаUlЊИ м_ост V Бранкопој 
улици. Опај мост је и по конструкцији и по 
изгледу сасвим другачији од ранијег. 

~ На њe"'ly (сајму lIа левој обали Саве) је 
V току рата био нацистичкн логор. После рата 
овај простор ј е напуштен као сајаАIСI<Н про
стор, ДОК је НОПИ, Београдски сајам ИЗl'раЬен 
!Ја Булевару Војводе Миш иl1 а. 

Простор старог сајмишта је, решсњем: Но
вог Београда: зелени појас у коме је лоцирана 

бvдућа београдска опера. 

7 Расписи навелсних конкурса 1-1 конкурс· 

НИ услови за зграде ЦК КПЈ Jl Председништ
ва владе ФНРЈ објаВЛ:Јенн су н у "Техници", 
органу Савеза АРуштава Иllжењера и тсхнича
ра Југосл.авије. 

Текст у напису и СЈоша регулаЦllје Бео
града на левој обали Саве (са ОЗllакама) пре
нети су из "Технике", бр. 11-1211946. 
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8 Решење Прсдседништва владе ФНРЈ 
број 650, од 23. априла 1947. l'OA, Београд, 

9 Извештај о раду Саветодавне - стручно 

- техничке комисије, од 28. маја 1947. године, 
Београд. 

10 Исто (поглав.ъе - преглед урбанистич

ких радова конкурса). 

1 t Решење Министарства трговине и снаб· 
девања Владе ФНРЈ, бр. 19315, од 23. априла 
1947. године, Београд. 

12 Извештај оцењиnаЧКQI' суда l<онкурса за 

израду идејних скица хотела на левој обали 

Са "е у Београду, од 8. V 1947. год., Београд. 

р О свему овоме говорено је у архитек
тонско-урбанистичкој стручној литератури. 
Наводе се у првом реду: "Техника" и "Архи
тектура", мјесечник за архитектуру, урбани-
За.\I и ПРИJI.шјењену умјетност, Загреб. -

14 Цитирано из Закона о петогодишњем 
плану развитка народне привреде Федера

тивне Народне Републике Југославије и Зако
на о петогодишњем плану развитка народне 

привреде народних република. 

I~ У поглављу: Аео први (Основни задаци 
Петогодишњег плана), глава 1, члан 1. каже се: 

"У циљу даљег привредног и културног 

развитка Београда и његове изградње као по
лнтичког, привредног и административног цен

тра започети радове на извоl5ењу генералног 

плана реконструкције и изградње града. 

... у првој e"l'allU цзzрадње HoBoz дела zpa· 
да на левој обалц реке Саве, на простору који 

ће везати садањи БеО I'рад са 3емуноЛl, uзвр
l.ШП·U радове на насиnању "l'epeH(l, nрокоnава· 
њу пловноz канала Сава-Аунав, uзzрадњu 
улица, подземних постројеља и обалоутврда. 

16 Ови аргументи су били присутнн и на 
седници Народног одбора града Београда одр
жаној 25. ХП Ј947. године када је усвојен Пе
ТОГОДишњи план изградље и развитка Београ

да. Они су фнгурирали као повод за одговор 
потпредседника ИЗВРШIЮI' одбора HapOAHOl' 
одбора Београда који је образлагао ИЗ l'радњу 
новога дела Београда на левој обали Саве. Но, 
они су (у разним облицима, издан;,има, ВИДО
вима) живелн све до данашњих дана, као за
ј("онита нојава у процесу кретања и оживотва
рења програма и планова. И уколико су ти 

планови и програi\Ш више џан уходаних и ус

таљених колосека кретаI·ьа, утолико су отпори 

гласнији, ОДНОСНО прихватаља искренија. 

Нови Београд је као идеја победио од са
'\101' почетка; али, победа је условЛ:.авала бор
бу, и то борбу за самодоказивањем; он је и
мао 11 шансу да се докаже. 

17 Први директор овог предvзећа био је 
Ловро Курир, секретар Савеза гра15евинских 
радника Југославије; а његов заменик арх. 
Братислав Стојановић. 

13 Та и остала каснија исн:уства - омогу

ћила су да се уиграј у најбољи , најрационал
нији и најбржи начини фундираља и граће
ња у Новом Београду. Она су, са додатком ис
кустава из области насипања и другим, имала 

и шири значај за наше граћевинарство, како 
у Београду, тако и шире у земЛ:.и. 

КОРИШfiЕНИ ИЗВОРИ И ЛИТЕРАТУРА 

Рукописна архивска граћа из рада Струч

ho-теХНltчке _. саветодавне комисије (жирија) 
за конкурсе за зграде ЦК КПЈ, Председништ~ 

ва владе ФНРЈ и репрезентативног хотела; за
ТЊ\{ Стручног савета за изградњу Београда на 
левој обали Саве. 

Арх. Милорад Мацура, Проблематика на
ше архитектуре у светлости конкурса за згра

ду Председништва владе ФНРЈ, Архитектура 

бр. 3/1947, Загреб . 

Проф. Imж. Јосип Сајсл, Конкурс за урба
нистички П I\ЗН Новог Београда, Архитектура 

бр. 3/1947, Загреб. 
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ЖељlCО Ш кала.мера, .подручје Новог Бео
града на историјским ПЛaIЮDИJl.Ш, Урбанизам 

Београда бр. 2511974, Београд. 

На двадесет пети роћендан Новог Београ
да, Урбанизам Београда бр. 20/1974, Београд. 

Арх. Братuслав Стојановиn, О архитектон
ско-урбанистнчким пројектним организација
;\Ш Београда, Годишњак Музеја града, књига 

J!iI955, Београд; 

XXV година архитектонско-урбанистичке 
изградње Београда, Годишњак Београда, књи
га XIX; Из граће за историју Новог Београда, 
Урбанизам Београда бр_ 2511974, Београд. 



ИСТОРИЈА новог БЕОГРАДА 

L'НlSTOIRE DU NOUVEAU BELGRADE 

Bratislav Stojanovic 

Ел s'аррuуалt sur les шаtегiаuх pubIit~s, 
1es documents ecrits, les ргој е ts, ains i que sur 
lа connaissance de l 'а utеш' des cou ran ts de lа 
ргојесtiоп et cle lа construct ion de 1 а partie de 
Belgrade sur lа rive gatlche de l а Save (саг Јl 
а travaille diгесtеmелt, des les ргеmiегs јоuгs 
jusqu'a present, sur lа solution de Ј'игЬапisа
tion et de lа cOl1struction dLI Nouveau Belgrade) 
- Ј е recit traite de l 'hi stоiге du Nouveau Bel
gгаdе роиг lа oeriode есоиlее de t rell te ans. 
Certes, c'es t l'1zistoire de /'u rbal'1 isatiol1. de сеНе 
partie de lа \Iille. 

La ргеmјеге рагtiе, dont iI es t QLlеs tiоп 

dal1s се livl·e, decrit e t presente ch ronologique
m ent lе Nouveau Веlgгаdе, а paгtir des рге
l11ie res idees et des initia tives dans Ј а Yougo
slavie soc ialiste, avec ип court expose des eve
nement<; an tecedellts сопсегпап ! cet espace еп
tre Belgrade e t. ZemUl1 - jusq'a lа cгeation Јн 
ргетјег Рlап gепегаl d'tlrbanisme de Belgl'ade 
d'apres-,guerre. 

La deuxicme раГlје dLI 1"t~c i t сотmепсе раг 
uле description du Notlveau Be l ~ l·ade dans Ј е 
Р l ап gепегаl d'tlrbani sme, et SLlit son develop
реmсп! jusqu'a nos jours. 

C'est Ја diгесtiоп du Parti commulli s te de 
Yougoslavie qui а pris ]'jnitiative de 1 а соп
s truction du Nouveau Belgracle. 

La ргетјеге phase еп est 1 е travail роиг 
lа solution des problemes techniqt1es de base: 
des cOllceptions d'urbanisme e t des premiers 
p1ans d 'architecture. La s01ution d 'urban.isme 
еllе-mеmе, а passe раг рlusi еLIГS phases. La рге
mјеге, c'est l'Esquisse de regu1a tion de Be lgrade 
suг l а rive gauche de 1а Save, (аНе еп Ј946 раг l' 
architecte Nikola Dobrovic. 

Le premier јаю/ iег 1947, ont Не annonces 
les concours роиг 1es batimen ts du Comite сеп
(гаl du Parti communiste Је Yougoslavie, de 1а 
Presidence du Gouvernement de lа R. S. F. de 
Yotlgoslavie е! d'tln hбtеl de haute categorie а 
Nouveau Belgrade. C'c taient les concours уои
goslaves илivегsеls, tant роиг les constructions 
citees que роиг les solu tions d'Llrbanisme. Les 
resultats de ces concours represcntaient le de· 
L""Iut de lа dcuxicme phase de ]а solution d'urba
llisme, ауап! conditionne aussi Ыеп des direc
tives, que Ј е futur travail d 'equipe , jusqu'a .се 
чuе soit trouve 'а solution definitive. I1s sont 
aussi Је debut de lа pгojection d'architectuгe 
des constructions а Nouveau Bclgrade. (Le recit 
donne des renseignements plus dеtаШеs sur Је 
concours е! ses п~sultаts) . 

La constitution du Conseil technique de lа 
сопstгuсtiоп de Belgrade sur lа rive gauche de 
lа Save, а ete l 'acte de grande imрогtапсе 
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techniqlle e t d'огgЭ l1i sа tiОll. Се Conseil а ete 
сгее раг lа Preside nce dLl Gouvernement, еп 
јијп 1947, afin de pot1vo il" etL1dier 1е ргоЬЈеrnе 
SOU$ tous 1es aspect's, techniques et scien tHi
ques, et de troLlve J" les mc illetlrs solutions РОLlГ 
lа construction dLl NOt1VeaLI BeIgrade. 

Lc suivant ac te imрогtапt а Не 1е Ргетјег 
рlаl1 qucl1qucnl1aJ. Dans tOL1S ccs plans , рlап 
federal, plan republicaill е! рlап ql1cnquennal 
de vi1le - Ј е debLlt сlс сОl1stгuсtiоl1 du Nouveau 
BeJgrade а еtl sa рl асе, сотmе importante СI1-
treprise Је lа YOL1gos lavie socia li s te. 

Dans J'histoire dc сеНе partie Је la ville. 
1а fondatiol1 de l 'епt геР I'јsе de СОlls tгuсtiоп de 
Belgrade sur l а гi vс gaucIle сlе l а Save, поmmее 
»Сопs tГLl сtiоп«, fLlt 1 е tourl1ant рош· I 'oгgani sa-
110П des opeгa li ons. 

Le deuxieme tОL1гпапt а Не 1е соmmеп
ccmel1t de l а constI"uction de l 'edi fke de lа рге· 
s idence d Ll GОLlvеI"пеmепt e t de 1 ' hбtеl de llaute 
categorie. Ces dCLIX batiments avaicnt , du poin t 
cte уие de constrL1ctiol1, l 'jmportance dec is ive. 
Leur сопstПlсtiоп e tait aussi lа vel"ificatiol1 des 
conceptiol1s de b ase suI" les ПlОdаl itеs Је сол
struction а Nouveall Belgrade, delerminees раг 
Ies огgаl1ismеs les plus qLlaJifies dtl Conseil 
technique. D~ лоmЬt'еuх contro1es tесlшiq Llеs, 
noL1s citons јс ј Ј е fa it qlie dans ces Ыi.timспts 
ont ete э.ррliquеs сl еих sуS l ешеs de fОl1dаtiоп: 
lа fоп{iаtiоп а pi Jotis (J'ediГice Је lа Presidence 
du GОU\lегпеmспt) ct lа f011dation .З daJJ es ОС 
Ьatimепt de l'hOte l). La su rveillancc des tl"3-
vaux, le соmрогtеmеп t des batiments sur Ie t..::r
гшп гетЫауе, les сопсlusiопs et les evaluations 
- tout сеlа avait ипс gl"a!1de imрогtалсе рош' 
l а futurc сопst Пlсt i ОI1 Ји Nouveau Belgrade et 
рои!" l'ехрегiепсс dcs сопstгuсtеuгs yougosla
ves. 

Ces bAtiments опt јоие aussi, dans le dё
\;eloppement et lа геаli sаt.iоп des conccptions 
d'urbanisme, Је г61е de рi епе fondementale, оп 
peut dire, de роiщ de гереге ctu Notlveatl Ве l
grade. 

Les Ьгigаdеs de travail des ј еuпеs ont pose, 
еп avril 1948, ипе plaque commemorative tc
nlOignant de leur vi s i оп сЈи соmmепсеmепt des 
travaux а Nouveau Веlgгаdе . 

Сhгопоlоgiquеmепt , Ј а ргетјеге partie dtl 
recit s'arrete ici, 

C'etait lа сhгопоlоgiе du rccit. 
Les questions essentielles sont: 
- Les processtls de lа ргојесtiоп dans l' 

urbanisme; 
- L'арргосhе social, огgап.isее et qualifiee; 

lа тапјеге d 'aborder les problemes, tant сп 
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diгесtiоп de l'organisation des services SpeCl· 
aHse роиг faire des рlапs , que de mobil isa tion 
(les meiНeurs experts du pays dans les organis· 
mes speciaux et dans l ' Association des ingenie· 
urs et des techniciens еп YougosJavie еIitiеге. 

- Les methocles de гесhегсhе des so!utions 
d'architecture; еп regle gепCtЋI , раг les соп
соигs yotlgosla\res Ul1iversels. 

- L'огgапisа tiоп dc la сопstгuсtiоп; par 
les епtгер гisе de сопstгuс ti ол, les огgап i sаt iопs 
specialisees роиг lа construction du NoU\'eau 
Belgrade, е! раг tlпе lагgе mobilisation аи 
Пlоуеп des aCLiOJ1s de tга\lаil. 

- Le NoU\1eall Belgrade - Је polygone 
yougoslave expe rimental d'arci1itecture et d ' 
urbanisme. 




