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- ПРВЕ УРБАНИСТИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

lIови Београд 1955--1975 

Град је СЭ!М по себи К'омплико()!ван, зато 
га и не треба ком:пликовати. Његова о·снов
на јединица - човек, улази У живот ·са ове 
КOIМПЛИКОЋаниј.им односима. ЊeгoiВa егзи
стенција з·ависи ОД неизрецив'ог броја слу
чајева и случај ности, на К'оје 00i треба пра
вил-но да реагуј е - иначе је сметња себи 
и околињи. 

Генералним урбанистичким план'ом Но
вот БеОI1рада, к,оји је усв'ој'ио Народни од
бор града Београда 17. јуна 1958. го\дине, 
био је предвиђен ра,Зlвој града на лев,ој ·оба
ли реке Саве и уз обалу реке Дунава са 
преко 200.000 становника, на ·савременим 
}ћрба'нисТ>ичким принципима ,слободне ·из
градње, где ·су паrpковске ПОlВpIlIИiне :саСТаБ

НИ :део концепције, С обз,иром на централни 
положај новог дела :пр ада, предвиђено је 
било да се та територија изгради и као са·
вези-и -ащминистративни цента'р, с .низо!М 

ј аrвних, културних, прооветних, пословних 
и ·crюртоких намена, са зоном привредних 

објеката и П1раrrеЋИХ сервиса, за потребе тог 
дела града, где би се запослило 'око 70.000 
становника. Тај ПЛаЈН је третирао и 'обухва
т,ио -ок:о 2.000 ха, 'са следећим ,структурама 
и нам-енама: 

Стамбена изградља са пратеh-им 

објектима 600 ха 
Ai,цМИН'И!C'I1ра'ГIИЈВНИ, }ћI1равIНИ, II{!УЛ-
ту;рни, IПросветни, пословН!и и тр-

говачК!и део 200 ха 
Рекреативне зоне, парк,ови, спорт-

ске и остале слободне површине, 
тргови, са-обрahа.ј и саобраhајcr-rице 800 ха 
Зона привреде и сервиса 400 ха 

Гра:д је формИран 'о\ц низа јеДiИНица на
сеља у виду стамбених заједница са 5.000-'--
10.000 становника, 'које имај'у .своје пра-те-
11.e објекте: шк-олу, јасле, сервисе, прода.в
нице, слободне површине, иг.рал:ишта за 
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децу, о.младИНiУ и грађане. Више заје-дница 
има објек-те за културно-за;бamни ЖИВ'ОТ, 
спорт И ЗДРа!всrrвене инстигуциј е. 

Пошто ,се терени Hoвor Бео·nрада насла
њају непосредно на центар старог града, то 
ће 'ОНИ сачињават.и ужи центар Београда У 
цели;ни. 

Интересантно је .видети ,к,ој:и ,су нас МoQ

ЂИВИ ВОДИЛИ приликом овог 'рада, тада, пре 

двадесет година, да ли су били реални и 
!Да ли смо одсту.пили -ОД прerrпост ЭЈВКИ , 

Пошло се од следећИХ 'Чињеница: 

- даље, супротно ширење ,два града, 

БеОI1pад:а Кia југу, 3еМУ'на ,ка IceBepy, уме
сто опајања - поску;пело би изградљу и 
с'Гворило нове проблеме ук,олико би се од
гађало .везивање ,oiВa ДlВa насеља, а што ј·е у 
будућности било немИiНОВНО; 

- рекон:струкција старих деЛОiВа н:ије 
се могла спровест>и без извесне о.сигуране 
површине (лева обала) ни временски, ни 
економски, пошто је 'реконструкција скуп 
али и неопходан поса·о, за оно што је ра
није .настало а што данас .не одговара; 

- преко -овог дела иде ·општи транзит, 

сваКОДНeЂiНИ ток еаобраhај а запо'Слених у 
оба правца, 'снабдевање, материјал, а глаlВ
на 'омет-ња I1раду је ,стари железниЧ!ки Ч'В'ор 

са осам одвојених новршина и прек-о педе-· 
сет прелаза. НеОПХ:QЏ:(на је -бил-а орт-отанал
на мрежа 'са,обраhаЈјница, с најкраhим ве
зама, .несметaiНiИМ ~рзИ'м прегледним ·и јед
ноставним саобраhајем а измеђУ ње пра
вилно захваћена поо р'ш ин а ; 

- мрежа :г.рмских саобраhајница у 
старом rpaoДy није се могла рев,олуционар

но .променити 'вев. 'cau~·o мало по60љшати, 
изузев спуштања под земљу; 

-- дневне радне !МИDрације измеђУ Бео
града 11 Земуна необично ј акю ,су изражене, 
те су захтевале ~a се што пре из.ради сао

брав.ај;н.и план те територије; 

219 



Сл. 1. Доnу'Н,с%и паркови БеО'lрада и Зе"ltу'Н,а 

Les parcs compLementaires de Betgrade et de 
Zemun 
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СА. 2. KO'l-ј/цсuтраv,uја unфрастру%туре u 'Ко.м.у
'Н,аЛ1iUХ уреваја 

La concentration de L'infrastructure et des ser
vices соттиnаих 

Сљ. 4. Bucu'ltcKe раЗZАед'nе та'Чхе с 8uше'l n.л.а
тоа zpaaa захтевају вuзуељ'ltе продоре 
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Сљ. 5. УрбаRUСТU'Ч/ICU nљан Hoeoz Бео~рада yCBojeR 1958. zодu'Не; аутор: арх. Браuк,о Петрuчuћ.. 
Наz.лашеn је nрURЦUn ста.м.беnuх jeди~ицa у ОРШRuзацuји зо'Не стаRовања. Истиче се одређе
па ?Соnцеnција зо'Нuрања jaBRUX обје?Сата. Пос.лОВRU обје'ICТU u TpZOBURe с.меште-н,u су Ra поте
зу uзмеђу зzраде СавеЗRОZ uзвРШRО~ вела u Же.леЗRuч?Се стаRuце. 30Ra обје1Сата државuе 
управе и ад.м.U1iuстрацuје с.м.еште1iа је поред језера, а у зеље-н,о,м, појасу поред ре1Се Саве раз
.uеште'Н.U су обје'ICТU ?Су.лтуре u y.meT1iOCT-Џ. По овоя n.ла'}tу започета је uзzрадња .мреже саобра-

ћ.ајница u ста.мбе1iUХ бљо?Сова 

Le plan d'urbanisme de Novi Beograd adopte еn1958, dont l'auteur est ['architecte Branko Petricic. 
Le рпnсфе des unites d 'ho,bito,tion dans t'orgo,niso,tion de La zone d'haЪitation, est accentue. Оп sou
ligne Lo, conception donnee du zoning des etablissements pubLics. Les etabLissements d'affaires et de 
соттетсе sont insto,Hes entre te batiment duConseiL executif tederaL et Lo, Gare de chemin de 
јет. La zone des objets de l'Etat et de L'o,dministration est situee autour du Lac, et Les maisons de 
сuиuте et des o,rts dans [а ceinture de verdure аих bords de La So,ve. D'apres се plo,n, 10, construc-

tion du reseau 1'outier et des compLexe d'habitations а ete entamee. 



БРАНКО ПЕТРИЧИЋ 

- концепт с ао бр аћај а у ОВОМ "целу тре
бало је .да ублажи оштре проблеме г.рад
оког саоб.раhаја ,који произлазе из заплете
ног система сао:браhајница у старом делу 
града. 

Географски положај Београда - на ста
!Вама ;двеју tВели:ких пловних река, !На <по
-брђу, у ал~иј,а.mним рarвнима река и на ле
оном платоу - iНeMa ~:иједан од главних 
градова Европе. То је наметало специфи
чан прилаз иск.ОРИlIIhавања природне сре
дине, како десне обале реке Са!Ве, так'о и 
леве ,обале, где ће се формирати !Н'ови град. 

Т,ре6ал:о је иЗВрШИ'ГИ iВалоризацију пеј
зажа и -о КОJIИн е, -селекцију 'Видова саобра
ћаја и саобраhајница; утврдити rкакви ви
дови стано!Вања треба да буду - ЛО висини 
изгращње, густини, теXlнологиј:и и фињанси
рању. Циљ је извуfiи што ,више П1рет

поставки, ка,ко ће се понаша-ти становни
штво у 'разним ,ситуациј ЭЈма ,cTaHoiВaњa, 
ра\Ца, кретаља су СЭ,ообрahају и концепцији 
жив-ота. Информације.из 'разних домена 
науке , дана_с се ПРИМ8Њују у изн,алажењу 
б УДУћНЮСТ:И, али у -оrно 'Врем-е 'Гога је било 
далеКiО мање, те је истра-живање било 
теже, нарочито у .испитивању БУIДУћНОСТИ 
еа.абраhаја. 

То је ,:време почетака планира:ња урба
нистичко-екоОНОМСКОГ и економс;к.о--.кому

на.mюг, што ј е предуслов за рационално 
пројектО>вање, э.налит.ичко прауча!Вање за

сновано на по.везаности: :rnројек'Г - изград
ња станова - КOIмуналних уређаја - услу
жних сервиса - -социјалних уста-нова и 
ш-юола. Плану увек претходи модел једнот 
урбаног -система са У'lffii.рђеним К,ОНСТаЈНта
ма: рељеф, наслеђе, језгро, историјски са
обраћај'Ни пра'Вци и друге на,стале :в'редно
сти. За ур6анисту је Т,О почеЂна инспњра

ција. "У -овом случају 'ГО је била tabula rasa, 
изузев ко.нтуре обала. 

Од'Бојене комуналне инсталације и ИН

фраструктура тражил~ су концеНТlрацију: 

ВОДоовода, ханализациј е, електричне енер

гије, .грејања, ПТТ, -са·обрahај а иса.о.браhај
ница, да би се \П;обила х,омогена урБЭ!низ,о

вана тери'Гориј а IИ ПОiВезани системи. Добар 

материјал из корита Дунава, 06л.ик и вели
ч:ина захв-аfiе;не територије, омогућују оп

тималне услове наоипања и модеЛОiВaiЊе те

рена. 

Дефицит у зеленим ловрш-инама у Вео
граду и Земуну -QlВИМ се ~(),мпенз'Ира, тако, 

да су,се приоба.лне површине Carвe и Дуна

ва IlVНИ'ле да користе за простране паркове. 

Године 1954. у C'I1pyjacrьy путничког са,о

бравај а између Београща и Земуна, било је 
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у јавном градском саобраћају 12,300.000 
путника, или 37.100 путника дневно. За 
1980. годину било је предвиђено у Јавном 
саобра'hа.ју 100.000 пут-ника дневно. Такође 
ј е -било предвиђено ПQlВеfiање -аут об.у ског 
саобраћај а. 

Композициони мотиви за,сновани су, с 
једне стране, као веза са Београдом, сме
рови су уп'рављени на реку Са.ву, Ш'I'О је 
паралелно са саrOб.раh'ајIНОМ КИЧlмо'М мокро
лушка д.олина-Бежаяија и rrро~ужењем 
овог peљe~HOГ продора са десне обале; с 
друге стране се пости:же паралел:но<:т си .. 
стема са Бежаниј<скюм 'К-ОООМ . Кооvшюзициј а 
према реци Дунаву добија једну изражену 
о'совИ1НУ уоме.рену на зг.раду СИВ-а rи лук 
ДYHarвa која постаје симе'Ilpала групације 
урбанмотичких једин~ца . Држећи ,се пра
њилногг урбмrИС'l1ичк,огстава спро!Ведено је 
раЋ:Нопра::вно коришћење територије. Све 
су се ове претлост-а'Вке мање или ВИllIе ис

пуниле. 

Детаљним планО!вима касније, можда 
непотребно, захваhене -су веће .:површине и 
то без -система. Није се претпоставио хете
роген разв,ој - ритам, 'Који је отежао и по-
скупео изг.радњ у. 

"Уместо оптималне и 'сукцесивне изград
ње ОД дytНaBCKe обале ка југозападу, граде 
се удаљенији БЛОi~ОIВИ ка Бежанији и Ади 
међИЦИ, што неса'Мо 'да отеЖаЈва реаљиза
цију, већ 'становнике у.даљује и oд~aja од 
града -за ДУЖ'И низ ГQlдина иотежа!Ва орга

низацију животних услова. 

Урбаnuстu'Чк.а разрада 

Пр им ењ е:н,и савремени лринципи у 
Г"УП-у Новог Београда из 1958. године били 
би ,к,омпромито.вани да се нису -савремено 
~онципирали и раэрадиле У'рбанистичке је-
Динице ("јединице .суседстВ'а") или -ст-амбе
не заједнице. "Урађено је НВКЈОЛИК'О десети
на -в,ариј анти - .модела, где су се испита.ли 

ОДlНоси детаљних намена, 'расподеле повр

шина, га,барити зграда, о,цНОС; дужина-ви

сина, а яа:роч,ито 'Распоред и међу,собни од

носи зграда, с -обзиром на функционалне 
захтеве: {)риј€щт-ацију, за:штиhеност ОД 

буке, !вет.ра И, нај-зэд, компонавање плано

ва 'и ма'са с ЛИКОВНИМ усаглаШаЈВањем целе 

композиције. Про!ВеРЭЈваие су уовојене ве-

личине и пропорције урбэнист:иЧ1КИХ једи

ница величине 400 Х 400 м, Да би што овр
сис~одњије :и лико,вно интересаШ'Dније, мо

гле да ПО служе з.а што веfiиброј урбани
стичких к,омбинација. Да би се разбиле мо
нотонија, т.ипизациј'а, на QlВОМ вељиком 



ПРОСТОРУ 

з.града 

мена према 

ловања и 

је ОДНОС ПОВРI.IJ1Ине као 

у ,односу <На дистанцу пО,с.ма

а то је индиректно УСЛОВЉ8;вало и 

ГУ'СТИЈну становаља. 

Овим се по стиже 
К!о!н'Гинуираном 

така'в, да евrи: 

равноправан поглед ,на сл,о.оОДНУ 

вршину, док су :по 

стани у неколик;о планова, да 

ШТО живља пластиЧ'на 

нистички принцип, да сви 

изгледи, еве четири стране 

динствено деловање су истог ликовног 

интензитета се одржао. БЛОКОIВИ 

л{)ст, 

кане, ШТО 

разлика .у 

калк'ане а дО 

ужим 

згуонуте и 

старог 

нивоу calMa од 
н!=колико 

,'НИ било у.р,баНИОСТИЧКС1Г деловања. 

1955. ЉОlКаци-

с 'На 

изградљи ка\1Ј;а се 

ВРULило ,.ПЛQ,мt)Иl)э:]ье ~ИС'УНИ 

могла ПО:би'l'И раЦvЮI-rа,лна 

ПО'1'езу. 1Ј;()С'Ј~Оlеfi.и 

било по 

типично 

r:юврши

од 

су 'Се разне године :изnрадње, 

различити квалитети и мате

је :не само задржао, 
за'DВорену ::ИВИЧНУ ИЗ" 

~yгo, ,старом делу, 

остати ЛИК:(JiВНО lНеСЗЈвладэ:н. њег,а 

не може изврши'I\И и .peop~ 

ширења 

усло,вима, Сfюра, 

ОЬЈiчн:а rrpo
оваквим 

правна П):ЮIЉ;!Ivра и исељење ~ малим 

КТИlМа. l1~)QјеК'DОВЗlне 'Су неПlравил.не 

:СТЗlНова, у 

могла применити меха;Н:У'(зац~[ј а 

монтажна изградња. 

се мо,гла одстранити Qшт:ра 

ст,амьен:а 'криза :и истовремено ниво 

станова. 

ПРВЕ -УРВАНИСТИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

А1iалuзе 

и 

пади!"њи и ОК'О 

у,след израженог 

ДОlВощи до услО'равања и загушења што је 
данас д.ра'стичн;о потврђеН1О. 

На Новом .L .. "':'V~јf..l"'Џ.lj.) 
примењен је чист, 

овог плана и fIочет'Ком радо-

лева обала постала је КО,I-Щен-
трисано I1раДИЛJiште стамбене изградље 

експериментал

су саз·нања из 

ОД пресудног зна

ста'l\lJ:бених 
ра-

комплетно 

НИ1VI И ст:вореии су 

услови Iвишег НИЈвоа становања с :юомллет

ним IКЮ,М'У\Н)ал.ним У1Ређ,:1фи:м:а 

ством, изазвао 

аЈКОСУ се 

Анкетним 
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таРњо1 буци. Истичем - нарочито уличН'ој 
буци, 'Која је далеко интензивнија и далеко 
се теже лик;вИ'дира што су доказала мере

ља и испитивања страних и наДIТИХ .инсти

тута. 

То на<: је инспирисало, да приликом де
таљних 'У'рбан:ис'I'ИЧКИХ пројектоваља в-оди
м.о рачуна о ширини и габариту улице, а 
још више () начиНlУ Ј:IOЦИРаЈЊа објекта (по
влачењем) и изради звучне прелраде lВeгe
тациј'ом. Нажалост, касније реализ-ације са 
зградама дужине прек'о 260 м, ;паралелно 
~a улицо-м трпе ради тога од претеране 

буке. 

развоја дру.штвене заједнице у цељињи, 
што ,се одра'ЗlИЛО у начину употребе стано
ва. Тре6аЈЮ је извршити меТОДоољошка про
уча:ва:ња, -КЈретања за:послености жена, по

себно мајки са дец{)м, 'ради развој а дечјих 
установа, -сервиса, да .би се С'I'ворили одго
варајyiЂ.и норматoИIВИ за даље пр-ојеКТОlВзње. 
Требало је ускладити пројекат, изградљу, 
раз!Војо\Ператwве, индустрије материјала са 
СЂВарним .и скромним финансијским МОГУћ
ност;има. 

Педесетих година, наши градови !Имали 
су !Велики природни IJJРИРЭЈШтај - велики 
на'I'алитет, ,а БеOI~рад на}већи. На 1.000 ста-

~~Q WI:~ltL9;:-~ 
I -----~ - ~----~ ~ 11. oJAJГГ-lкё/ 
I --------------_._----------------------------_ .. _---------_._------ -----

С.љ. 6, 7. 8. РаЗJl,uч.uте J,toZytiUOCTU дuсnозuцuјазzрада у варuјаuта.ка урба'liuстu:ч:ке једИ'liице (ра
ђе'liО 1958. zoa. - аутор: арх. Бра'Ко Петрuч,uћ.) 

Les diverses possibiHtes de disposition des batiтents dans !ез vaтiantes de t'unite d'urbanisme (јаН 
еn 1958 рат l'architecte Branko Petricic) 

Т-о је време формирсьња rтpОТlреси.вrних 
стамбених НаЋик-а, ,С -обзиром на 'го што је 
вели:юи 'део стаНОВНИ-Ш'roЗа ~()iЩао у прв{)ј 
генерацији са села. Показал{) юе да је тем
по промене стамбених НаЈВика МНОГО сп-ори
ји од темпа разв-оја произв-аД)Них ,средстава. 
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новниха Београд је имао 13,4, Љубљана 10, 
а Зanреб 6,5. Поосљобођењу, град је ма
совно насељаван младим ct-ЗIНОВНИШТВОМ, 

што је довело ДО наглог природног rrрира
шт.аја. Та,ко је 1950. године достигао своју 
КУ.JlIМ!.ИИaI.ЏИј,у ОД 16.-5, ш'оо је најВlиша -стопа 
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БР АНКО ПЕТРИЧИЋ 

це]vюгр:аq::~ск:е по- То условило, да се тада 

и школа. 

ста:нов'ЊИКа Новог 
стамбеног била 

после ИСЦРПЈНИХ ,ана,лиза, да 

rm:Юl€К:ТО"В<3lња нових станова 15 
[10 становнику, хаРМОНИЧНQГ [I.овишења 

у оквиру таДаЈШЊ:ИХ сК'ром;них 

'll.lfл ..... "7'1=;."",n,,.,"rvrл У време анкета 

станова ИЗ.гра1'ј,ен:о 530/0 СтаЛ1Не градова, 
да ,су ",ск.РО,МНИ али 

100.000 и 'сунчани прилаго-

станова корисне површине 

на 342.000 становника, 12 
1960. године је још 33.000 ста-

нова са 1.655.000 површине за повеваЈНИХ 

210.000 ста;новника, или 8 м2 :по становНЈИКУ. 

1960. укупно је било 5.791.000 м2 

корисне ПOiв,рши:не за 550.000 становника, 

члана 

дили 

просечно по СТЭЈновнику износило 

1946. до 1960. 

изналажење готових ло-

а инвеститоре на шт·о ,изград-

време маљих 

просечна 

сусе масовно 

стамбеном 

ДО Кlвалитетне поде-

станова ,новог 

ГОIUИЕ[е где 16.625 
станова 67.745 станО\В-
м2 по становнику. 

-.ЈГ1'О-'П. да је дошљо до ПОГО:РШЭЈња и 
насељавања у ст.аром 'I1РОШ,FЮМ 

и да се сишло 'Испод :ми-

Тада ·око 
Н ()(Вник а 

износило 

Ово 

преко 

имало до 

је довела 
1 еlIНЈi1Ч:к;и,х 'С'11ЭЈнова 

12.000 CTaНOiВa Жli1Јве'ло 
становника је 
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У·станове за васпитање и подизање деце 
пот.ре-

минимума и распона 

ПOlБршине: 

стан за 34---38 м2 

за стан за 42-50 
за -стан за ,особе 52-62 
за за 5 особа 62-72 
За стан за 6 особа 78-86 м2 

У првом пеТОГОДИillњем стам-

ИЗГР8ЈДње у ад 1957-61. ГO~ 
динеnросечна пов.ршина 

станава од У 1959. ·остварена је 
корисна ПО1Вршина од 54 

у изградњи 

.организовано 

градили

с површи-

виооке цене грађ6ВИВ[СК:ОГ 

осталост оперативе, малу fПродуктивност и 

малу меха,:н:ичку {шремљено,ст 

тада давали су 

нера,ционаљне 

сне ,стамбене и Щ:iзви]ен.е uрађевинс.ке 

тика:лне 

степениште и 

рену први пут ·се указала 

припрема оспосоБЉlа!вање терена 

те

да је 

била 

О\Д тро:шк·ова станова 

станара из порушених ,станова. 

повећЭЈвала концентрисаном 
овде ,била 

на. .но!в систем тих година, 

кочен је нерешеним оистемом 

ња, ,нарочито КOiМунаљних 

тога било је реШВЈвање 
roризе, се еЛJИvIИ1нисала раопарчаност 

градилишта и инвеститора, то 



мате-

ха мочвара 

песка, су 

изваришта воде ра:зво.дном мрежам ад 

км калектора црпнамста-

iнек.олико. елект.ра 

мрежа, 14 хм хумузи-
рано. и :Qзелењена ха .но.\Вонасутих те-

рена а припремила се прва етапа рек'Он

железничког Ч!вора. 

го.дине) 

пругу краз 

у 

ничкаг мо.'ста ниже 

3'В·э:ничног предлога 

пруга излази код 

се види из прилаженаг 

предлог ће после дугих стручних 
и анализа тек 'краз 15 г·ади;на. 
Данас се [1'0 траси и врши 'реконструк-
ција железничко.I' чвара. 

По.ло.женеоснове 
на 

У'Iшрда, 

хидрачво.ра 

на маделска .испитива:ња путем СИМ'ТЛ'3.ЦИ]lе. 

По.чела изградња то.ПЛИНЈско.г изво.ра, као. 
и неко.лика друш'Гвених изврше-

но је измештање станавништ!Ва нехЈИГИ-

у припремљено. ново. насе-

ље. l'ео.механичка и спитив а-

ња и гео.детска Тих го.дина 
о.бављена су прва упоредна нека ~опун-
ока климатало.шка ИCIIИ'ГИВаЈња непосредно 

на терену Но.во.г 

у првим блоковима из'вршен је \Интере-
сантан и Jlогичан систем са 

степе.наютим НИ:ВQiИ'ма ради ·оти-

ца:ља а и да се о.лакшаа 

и ,сутеренских 

разне 

оства'рени !юваЈЬ:НИ 

ОСЂВарена 

муљевитом, мо.-

t.rвapHo.M тлу) ,велико.м вада-

'о.,дносна ПQ,дземне воде 8 
3емљиште је захтевала ОТКЛЭlњање свак,о.г 

сyrвИll]На:г кил.аг.Ра!Ма. би се 

29* 

решења 

да задовоље 

ПРВЕ УРБАНИСТИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

за разне о.сно.ве архитектонске 

'ОРИIiиналне У}:lбгЩЈ1'еги'qк 

хитектонске 

,нални ко.нструктивни систем академика 

Жежеља. Изгледа да су за т,о. били 
rrrIАГ'П.1'1'U'1А' необиЧЈНО тешк'и теренски 

инспирисали, 

од услов:а IВpe.мeHa 

а ове та 

Пошто су 
ТИiпске ЗDpаде да се избегла 

."IU"H""""'''ТY'·,,", за ·аваку нову !Вршене су ли-

промене, :нису У'Dицале 

УТ,.,.U"r ...... .,.'~У1:r ...... Т .. .,·п структуру станова по.-

3а 

ва. организаЦИQне 

питању надлеЖ1Но.сти 

је изазвало. 
жеље 

љихову 

юрано~ 

на'стале 

'Урадиле пов,аљним резулт·атима, 

по. crвaKY цену тражена еко.наfМИЧiНо.ст у 

одно.су на традиционални ·систем 

у старо.м него 

услове. Низ остал.их тешко.-
пратио. пионирски по.духват, као. 

шта су недо.стат'З!к средста

ва, ,недо.вољно ИСПИТЭlНо. земљ'Иште, недо.-

во.љно. без 
монтажних к::ран Oiва ........ ;;:;.ц··u" ... а. 
В ИјН.СК;И 

ковано, ишло је 

свих ос'Гварени 

резултати. Само. интензиван 
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тих годинај могао огроман 

комплекс питања из потпуно cНQBe, 

нег·о што 'I1pЭДИЦИOlНа.лан на-

ЧИiН ·рада, уз 1\0 >без узора и :иску,стasа. 
се као велике целине Щ:::IОlеК'ТОЈва.nИ 

и 

неких ,градова 

НОО3 град И ТО 

НОМ терену. 

Слобод'liе nовРШU'liе 

Слободне ПОВРШ'ИЈНе Нов,ог 
биле схваћене 'Као линеарњи паркови 

су третиране !К·ао СJIободно ;настале 
природне ,СКУЛИlнегде 'да 

висока 

оБЛИКОЋањем 
гански елементи 'стопљени 

Iналнуструктуру, што 

ликовних 

од 'вртне веШЂи.не 

је како 
у ун:утrpаШI:ьем з~ленилу, тако 

и у tНајш:ирим парков'СК;ИМ па-

НОРаЈмама где оу биТlНИ 'видици и продори. 

П~)И~IIИ:КОМ првих КОRциn;ирања ових по

ИRтензив

vrp,банизаЦИ.iа. ако се разУ1МНО и --'-~~'-.J-"

може лако човеку .да у,ск'рати 

Щ:>Щ:Ю:;О;У а е тим и гра-

нарочито у висину, неминовно води 

а њу МОЖе да само 

организована површина. Иако ј е 

тек ОЕО 1972. године дошл,о до организова
не заштите ЧOIВекове средине, већ 

тих година .рачуна, 

ПРИЛИКОМ 'израде плана, о 

СВИМ елементима за:шт,ите, на:рочите ynо-

рационалног озеЛ8њавања и 

простичу из тога. 

Иако први 

били ,се наставило са 

подели ловр

моти:вај видика и 'колорита. 

мотиви - заштита ОД ватра, 

осунчав·ања, 

ретко се спроводе. 

СТРУКТУРИt 
QДТ'Р~r<~,ТТ,ТJf;iр !Не води ,се ДОВОЉНО рачуна. 

!ПОВiрШИНИ нису простору 

за себе (Већ 'у склоПЈУ 
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решење 

ех.cnер'U.Atен.таJl/и,оz 

се налазе 

стамбеним з:nр адам а. 

су на 

игралишта и РЭЈДИ 

правилног ОДВОДЊаЈвања IИСУШ~ИlВања тла 

и :ради ожи.вљавања пластике терена. Об-

лик првог блока КЈв Зlдр ат, 'са 'странама ОД 

400 ОРТОГ,QIнаљни систем 
а за:юваhена површина 

коМt'Иltаl~И'::lе 'У 'ПQСТЗЈВЉању 

ката. блок .има издуж€Ши облик и 

с-вака зграда И!ма ;Щ::lитr.а,z{ајуЂlV 'СЛО!l)од.НN по

вршину иоте ,величине, ,део 

спортских и иг,ралишта. 

извршено paдlН ура:внотеЖ8JIОГ 

засеЊaiВаЊа как:о тако и вегета-

и да би се постигли што в·и-
дици. 

се деле по висини на три нивоа. 

Виши ста:мбени суте:рен, при-
земље, 13 спратова с поткровљем 

улоту вертикалњих ДОМЈинанти; средњи 

сутерен, приземље, 8 стратова и 
поткровље ДУЖiИJне 63 м и 83:м: чине ГЛЭ1ВНИ 
ЛИКОВЋИ елемент. ОС'l'aле !Намене су у 

засебним 'ВИСИјНе при-

висине су rпроизашле, нису мо.гле бити 

из 'ЈЮСИВ'ОСТИ земљишт.а и 

тадан:.ег степена се из-

бегло .велико, штеТrНО сенчење и ;добиле ра
ци.схналне основе стщнова, нису 

предуг.ачке ЗI1раде а су све сло-

ПО(8РI.IlИНе ;парковски 

простор. Д~f·СI:Ю:::IИlI;ИЈlе iИ .размаци 06-
осигу.Ј;lа'Еlа]у интимно ·СТ.З1н.юВЗJfЬе, из-

~аспоред и по-

клопио се са захтевима заштитн:их мера. У 
oвaKO)ЏIeвHOM животу блок:ави \инди
видуаJlНОСТ кроз основни еКИI1ма,н nrpате

ћИХ ,Г'\.г\,р.V~,'Т'~ 
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блока I,ca градским 

делу: 

Под зградама 

Травне површине паркова 

Спортска и дечја 
игралишта 

Унутрашње саобраћајнице, 
стазе 

Припадајући део 

Паркинг за возила 

Укупно 

распо-

14.500 м\! или 9,1 1J/о 

73.500 м2 46,00/0 

7.800 4,91>/0 

39.500 м2 24,71}!Q 

18.000 м2 11,1°;0 

6.700 

у без општеград-

1 блок П блок 

Под зградама 10,20/0 9,70/0 

Површина паркова 51,8 52,30/0 

Игралишта 5,50/0 

Унутрашље 

саобраhајнице 27,8°/0 270/0 

Паркинг за возила 4,7% 

Укупно 100% 10(}о/о 

Ка'о што се види, постигнута је 
расподели ПО1вршина уОЈба 

блока. 

Сваки ОД ова два блока садржи високих 
садница четинара ока око 

200 м. 

СаЈдн]ища о,юо 5.000 юомада, 
око 2.500 м2 и оnрада од 

пов:ршина трarвњаци, 

игралишта и стазе :припада по станов-

нику 15 парковска повр-

шина по ,стэ;нов:н;ику 1\112 а, 
спортских и ПО кориснику 
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примењено је по пет ти
десет врста станова. За 

од три чла:на по-

тада 'статистички 

,степеништа :имала 

ПО:ЗИЦЈ.Ј[iv постављена су у цен'Dру тра'к-

6 и 8 станова. ТЕ~н.z:(еFrЦЈ1]а 
у 

биља је да 'се 

елемената, елим.ИНИЈШе 

поегупак и ПРОДУЖИ сезона 

су некорионе пов'ршине 

приликом ходници, 

и др. би степеништа имала што 
постављена ,су цен-

тру тракта, а ДОЗiВ'олтил.о ~e извесно смање

ње освеТЉ,аБања на начин зенитални 

индиреи:.т,ни 60ЧНИ. Углавном примењена 
радна кухиња величине око природно 

осветљена и вентилисана с .на 

каЛlНе климатске у.слове - топла лета. 

патила су различито третирана: две тре

ћине станова 'су природно ооветљена и вен
тилисана, у осталим, ЕОД м,ањих станова, 

принудном механичком 

Сам "КЮНСТРУКТ'И1Вни си,стем захтевао ви-
ше '(\paKTorвa 3, 4. Темељење је углавном 
изведено без с 

то што ј е наро-
чито т'аrв.анице, упола лакша 'од траДiИiЦИ{Ј-

налног аipМиранQ.Г бетона. наставку се 
~пореДRИ подата-

Број станова 

Број становника 

Становника по стану 

Блок I 

1.830 

6.552 

3,6 

Нето густина насељености 

становника по ха 460 
густина изграђености 

Ф. С. И. без пратећих 
објеката 0,92 

Корисна стамбена 
површина м2 

По CTarIY 
По становнику м2 

Укупна грађевинска 

97.100 

52,5 
14,7 

површина зграда м2 145.440 
Просечно коштање 

ст. дин. стана 3,170.000 
м2 корисне стамбене 

површине 60.500 
грађевинске површ. 40.000 

Блок II 

1.808 

5.873 

3,25 

405 

0,83 

92.174 
51 
15,6 

128.018 

60.000 
42.000 

становнику, 

1 стамбена изградња 
у ст. 

П секундарне мреже 
комунални 

у блоку 1 и 

НТ припремни радови 
на осталој територији 

Новог Београда 

885.000 59% 

150.000 

465.000 310/0 



ПРВЕ УРБАНИСТИЧКЕ Р~АЛј,'r3Ац;rт~ 

Сл . 10. Ста"ltбе'f{е З'lраде у б'!/'ок.у 1 u 2 (аутор арх. Бран,к.о ПеТРU'ЧUћ) 

Les i mmeubles dans Les blocs 1 et 2 (I'аutеш' : Branko Petricic, architecte) 

у блоку 2 неш1'О је мања ИЗIfрађена по
врш.ина, мања густина насеље-ности, не

знатно мањи просечан стан а нешто веће 
слобод.неповршине. Пројектима је предви
ђено у оба блока 12.425 становника; међу
тим, приликом усељЭ!вања овај број је пре
ма:шен за 200/ 0. 

К.II.-и.м.атс,си УСЈ!,овu - оnажања за nериоа 
од 1960. до 1970. ~одU'liе 

Температура ваздуха је слична темпе

ратури 'у ·старом делу града с минимаљно 

израженим екстремима (амплитуда 22,80), 
пошто I1рад још ниdе дефинитивно изгра

ђен. Сличан је распоред атмосферског та

лог·а, само је карактеристично, да су Ha~ 

кнадна опажања утврдила четпhе појаве 

летњих ПЉУСКОlВа. Релативна !Блажност !1 

ветар незнатно су повеh,ани. Примеhене су 

призеМiНе циркулације ваздуха што је ра

зумљиво , с обзиром на 1fИСКУ при-обалну 

зону, која касније може бити од користи, 
ка:Да се град заврши, ради оовеЖаЈнања на-

сеља. Састав ваздуха је за сада ПQlвољан, 

али ук,олико би се форсирала већа и гушhа 

из I1радња , тј. ПОКрИlвање изтра:дњо!М: веће 

површине дошло би до ,мање повољних 
промена. Према усвојеном плану из 1958, 
регулациона разрада из 1964. године захва
тила је веће површине од предвиђених, 

што не сматрам да је ПGlВ-ОЉНО . 

Слобадна опажања указују да се у овој 

широкој ~епресији lВeћ чешfiе јЭЈВљају "ин

дуст.риј'ске магле", које о'ста'вљају чађ, пра~ 

шину и штетне гасаве из индустријских 

погона и аутомобила. Само топлана изба
цује ,дневно 1.000 кг чађИ у а'тмосферу. Ови 

фактори мО'гу непOtВО'ЉНО утица'l1И на ре

спираторни СИСТ€I1VI човека. То указује да 

се БИОЛOlll.l'ка вреднос'!' ваздуха У 'овом делу 

може смањити у .одн{)су на биљни свет. Ово 
ДОВО'ДИ до смањења су,нчеве светлости и 

УЛ'I\раiВиолетних зрака, штО' указује на чи

њеницу колико се пажње мара обрати:и 
раз:виј ању зелених, ларкoQiВСКИХ површина, 

и ОС'ill3ЭЈрењу широкмх прод,ора кроз кој е ће 

се .омогуhити неопходна циркулација ва-
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БРАНКО ПЕТРИЧИЋ 

здуха. ИзаБРа.ЈНе су оне ·врсте дрвећа кој е 

имају велико 'длака:во и лепљИiБ'О ЛИШће; 

плат.ан, ДИВЉИ кестен, липа и ДР. њојlИ д'О

бро Уi.Пиј ају прашину, чађ, пепео и постају 

баријера - филrroр који у.мањује загађи

в·ање (МОГУЋНО до 35~/o). ТемпераТУ'ра фа
садног зида изложено.г изотермској линији 

(југозапад) може лет1И да ·се попне ДО 500 Ц, 

Сл. 11. П оzлед 'На блок 1 

а да је температура ваздуха око 300 Ц. У 
завионости од врсте ПОiВрШИlНе, асфалт или 

дрвеће, температура пој €\диних делова 

града може истовремено да буще разл.ичи
т·а, и ДО 100 Ц. Те непо,вољне факторе нај

ефикасније ·спреча.сва др.веће које .својим 

сенчењем сн.ижава температуprу и !Из-азив·а 

леЂИ потребно 'струјање. Београ.щ у целини 

а и иначе ј е већ угрожен град, ј ер спада 

у најУЖIИ крут најзагађенијих насеља, ·од

мах по·сле Бара, Т.релче, 3енице и ПаiНчева. 
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Човек је БИће к.оје не може ,остати здра

во (!Нормално), аюо му се уокра'I1И контакт 

с природом. Настаје ОТУђеност и усамље

'НОЈСТ, а иза ње агресивност, те ·се без разло

га супро,тстаrвља околини. То је дана-с ' ПЈри

меЋено У великим градовима. Није довољ
но О'ставити хекта'Р неоргаНiИзоване и не

к·онтролисане ледине. Простор мора да има 

La vue аu Ыос 1 

намену која је потребна и која ће cтaHOIВ
Hwкa да лpиrвуче. Ту су настаЛ!И ПРВИ не
споразуми rи теШК'Оће су неК>им незав;рше

ним БЛОКОtВ-Иiма у НОВОМ Београду, који 
~-vису :на -време обращили те слоБОlдне ПОВр

,шине, тако да су и обезвређене. Психоло

зи препоручују ,,'склад :И3tМеђу димензиј а и 
волу:мена згра:да и мера које одговарају .на

слеђеном чул:ном -систему и 'ооцијалним и 

психичким потребама, .и ТО нарочlИТО у пр

вој генерацији". Одвајањем човека ОД тла 



дооюдимо га до:некле у неПРИРО:)I/НУ I10ЗИ

што истичу психолози. 

ради тога, да врши 

да би тло 
СТаЈFЮtвнику, а то код зграда 

са 10 нивоа ве'ћ половина висине, према 

томе .ко М

ионако 

далеко маље у'спети, са 

лодвлаче 

зграде, 

Ђачке, поготO'IЮ из 

,тиве 'станара, него 

СКУПИlНе човека 

стеге, градске напетости 

у првим 

ра-

у дu'Ч,..uо з€,л,€uuдо 

ДУЖИJFЮМ 

мешовити ,систем 

'ВеГе'та(цијс]~их скупина раЗ;JIИ~ 

читог састава, ,ож:и:вљавања, ишл'о се 

на Н8ЈИзменичне ;п;ром~не ,облика и 

и :на 

примењен Щ:ЮСРИ[Л, ,степен-ован 

високо 

је била следеIiа: 

'Н:иже 

ши-

- ради 

прегледности петака, воз,ача и 

љености. ' 

- да би ви-

соки прелазним висинама вегета

ук:опчали, а по 

натласила монументалноiCТ и пер

спектњва; ,сагледали ови 

менти 

CTpYK'I'lYPa t"H"~L.U.HC; 
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мотив И 'систем пот;пунооДго'вара-

захтеву за спреча:вање пошто кроз 

врши пропи

њено делимично 

ре

густом зимзеленом 

су показала да 

ПРВЕ УРБАНИСТИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

а 2/3 се у про-

СТОРУ· Са овим је истовремено 
из возила, по-

што су покривене и а 

то коритасти подужно 

попречно провеТРЭЈвање. Шт'ета је што се 

систем на'ставио вев се IfЮНОВО 
окренуло стереотипном дрвореду на ивици 

КОН1ВеНЦrИ>она,лни (Висо,юи ДР

непооредно уз 

не са-мо да ,већ 

,се -теш,ко прове

одавно, у;сл:ед заг-а-

3еде~u,л,о у бљоков~а 

'у У;ИУ'I\рашњем озелењ'авању блокова 
пошло се принципа: 

ветрозаштиТIНО зеленило постављено 

је испред зграда из смера ода-

кле у половини годИ\Не спреЧаЈва 

учи'наккошаве; 

зашт.ита 'од претеране 

спроведена је са з,апаДGl, одакле је т,а ради-

густим, \високим ли

да би се ЗiИЛvrи, нестан

загревање; 

заштит,а .од са играЛiИ\ш'Га по-

стигнута је ОКВИРНОМ 

Сви ОЂИ системИ заштите, повезани су 
КОМГЮ3:ИI(И]V С,Л:О'()О.ДiЊ() распо

ЛИК<GВНИМ 

менљ-иви 

архитект 

веЛ1ИКИХ самосталних 

стамбених зграда, ствара 

но . Из тога произлази низ пси-
холошких, с ОЦИО л ош:ких 

замарање, промену оt:lИlеЕ[

.и животног ,ритма. За раэл'ИlК.у ОД 

претходника, данашњи 

архитект да 'ПfЮlllи:р\rјv 

:мисли и концепте. 

дистанце lIТpoCTopa и времена, 

човек је остао у мерама и са .истом 

душом, с вечитим сном о 
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ПРВЕ УРБАНИСТИЧКЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 

PREMIERES 

NOVI BEOGRAD 

Prof. arch. Branko Petricic 

Le Plan gEmeral d'urbanisme de Novi Вео
adopte еп 1958, 

1а ville nouvelle sur rive 
pour 200.000 hэыtапts, et 

vШе toute entiel'e, у compris 1ев zones des eta
blissements pul;>lics et соmтегсјаих, сараЫеБ 

enVlron 70.000 personnes ипе 

gгаdе. 

de 2.000 hectares. Les zones 
de sport, de circulation, ainsi 

accompagnant, n'etaient раэ 

L'infrastructure 
entier' ш§сеssitаiепt lа 
d'obtenir l'unite urbaniste 
111, et de 
proteger 
exageree - le rapport 
volume, et lев nombl'euses 
analyses. Оп а оЫепи lа 01~:;P()Sl1tlOn VU~j.1H,:tJo;; 
constructions et lа densite 
de 450 habltants/ha. Оп 

et les libres 
plantes de 
поп 

Оп а еи 1е plus grand soin 
psychologiques sociologiques de lа 
Аргеэ lа guerre et ses destructions, 
еи чие 10 m 2 de logement раг habltant. Јuвчи'еп 

le standard s'est eleve а 15 m 2 , 

croissante (16 sur 1.000 habitants) et 
l'afflux de 1а јеипе, се qui а provo-
чuе lа сгјБе de sociaux et scolaires. 

Dans le deuxieme 
d'habitations, s'eleve а 
3.640 habltant, ont 

habltants раг 
densite nette S. I., sans 

pagnerrlerlt 0,90. La surface utile 
52 т2 appartement еn YYlг,,,,t>·ћ..,..&;> 

par tandis que 1а surface 
s'elf:ve а 273.458 т2 . La repartition des 
exterieurs еп pour-cent et Ыосэ 

сотте suit: эоиэ les bfHiments 
gazonnes des parcs 4ВО/о; terrains 
terrains de јеu pour les enfants 
circulation communales ll{j/o; voie 
interieures pal'king des voitures 50/0. 

Le sol faible et marecageux а exige lа соп
avec typification et рге-

au-dessus tепаiп remb!aye du 
эаЬЈе du Danube а ипе hаutеш' de 5 т. L'in-

du reseau de colonnes est 4,20 Х 
Х4,20 т. Le resultat еп а ete 
sur ип terrain remblaye et libre 

dans 1а partie ancienne 
а niveau Ьаэ abritent 

creches, lеэ jardins 
аррю·tеmепts эе trouvent dans 
de hauteure mоуеппе .... '·',."'!:>lIу les 
hautes tours de 15 п.ivеаuх, constr\.lites de 1958-
1962. Le motif du les соп
structions hautes, а ипе vegetation 
s'accrochent plus facilement; аих bords 
de circulation, les arbres, arbl'issaux touffes, 
sont plus Ьаэ, pour degager lа voie et faire 
sortir son aspect monumental perspective. 


