
ИНЖ. БОЖИЧКОВИЋ 

УВО 

НаГОМИЛаЈВ,ање људи у нек,ом 
условљено разним актив,но.стима, 

утичу на обликовање низа полова ПРИ-
влачења у односима. У г.рад-

гра,дск:о 

са таКQЗВ. ПQСЛОВНИМ центром представља 

главно окупљање активности 

ним делатностима, са веЛИIrИМ 

сок,()к'Валитет.них радних места. 

и градског 

ПРИБлачења, се 'Одража-

дневну мобилност 'ста;нО!Вништва. 
моБИ[ЛЕЮС:Т условљена је дакле ОДЊО'сом 

cTaiНoBaњa окупљања радних ме-

као и так.аЗБ. пасловним активностима 

унутар полова. 

низа полова унутар региана, 

,са пословним 

;и ван :1~,M';'!.!h-

LL~.I~~'" утичу као параме

разне одно.се при 

KapaiКTepa окупова, 

параметри rТaK03B. rюдатке за 

поступак програмирања 

на, применљивих за 

са-

гледавања доношења 

служе као основа за планерске захва-

з ахв аТ1И да садрже 

краткорочне, средњерочн:е и дугорочне 

О\дНОСУ на обликавање npaдCKe 
аГЛОlм(~р;ациiе и Iрег.иаlНа, при НО-

града могу и из-

зависна 'Од хитности рета,ваља на-

сталих 

30'" 

у (Нlизу планерских захвата, 
поред других паказатеља 

и проrнозе пораста мобилности 
штва, као. ПО1следице 

и 

БеО2рада 
1975. 

удаљености. свака 

"''"',., .... ' ... ,џ. неке прогнозе мобилности активног 
cTaHoiВiНlиштва, СКОПЧаЈна са 

низом и при распо-

лагању са тачним статИiСТИЧКИМ подацима. 

чисто 

услов

љени и разним на;викама стаFювништва, 

као другим, СЉИЧiНим обликоtВНИМ 
ма социолошке и економске природе. Низ 
скупних утиче и на оБЛИК'{)Iвање по

времено iИ 

условљава 

становништва} 

односу са 

маже:у неку 

особито 

становниттва 

да утиче на ...... ~'~~"',.~_, 
ТЭ!КО да су 

вишеструко камплекс:ни. 

Свак'ака да низа 
стичюих, социолошких И 
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привредно-друштвених чинилаца, саа5ра

Ћај може да утиче !На више начина, -својим 
де] СТВОМ и последицама на даљеоблико
ваље 'и ширеље градског језгра. Као скуп 
ових м.огуhих утицаја је пој -а:вљивање ве
ликог нагомилавања саобраћајних токова у 
разним дневним 'Временским раСI10нима и 

то на одређеним rroтез'ИllVIа и упереним тач
кама мреже саобраhајница; то се огледа у 
по следиц а:м а к-ооје указују на могу,ћЈно-сти 
паралисања свих функција у градском је
згру. Из праксе је познато да такве поја
ве доводе че,сто до разарања градског цен

тра, са одређеним 'Гежњама да се пој едине 
активности помере ва:н истог. 

Саме узроке, великог наГОМlилавања са
обраhајних 'Г-окова унутар мреже -оаобра
hајница nрадског језгра, треба тражити не 
само у односима гравитационих полова 

привлачења, вев. и у систему дефектне 
мреже, са низо-м нефункционалних једно
смерних праваца кретаља, услед чега и до

лази нај,веh'ИiМ делом до ,великог обима пре-~ 
клапања ток:ова . 

Постојеhим дакле, у неку руку мешави
тим системом саобрав.ајtIП1:ца, који је и 
функционално дос-та неодређе.н, -ОМОГУћеII 
је само огра:ничен -обим расподеле такова, 
са недовољним степеном односа. Значи по
ред постојеhе мреже, већ С'г.ицајем 'околно
сти Iнефункционално .обликовање, и сам 
неадекватан на"tfИН КОРИ1lIhења ДОВ-ОДИ у 
сумњу оrrравдано,ст цеJDИСХОДНОСТИ цел.ог 

система . При томе је нарочито значајно, 
што је положај градеког центра у односу 

на цело градско подручје ексцентричан, па 

се iJfалази такореhи на ободу -агл-омерације. 
(Види сл. 2). 

У тако оријент-ационо постављеном 
градском језгру саобраЋај.ни се Т,ОКОвИ су
стичу, што је резултат система -саоб.рahајlне 
мреже, 'Која је опет uсторuјсхо nаслеЬе no~ 
.fI.ожаја старо?' центра. Главне сао:брa.hајни
це у мрежи, зрака'ју се са :исходиштем у 
старом центру лепезасто, при чему недо

стаје функционално повезиваље истих; 
значи да истовремено iНeдOICfI1aJj:y к,аПa1IJ)ИТет
не трансверзаљне везе . * Неким одгаварају
ћИМ плаНt1рањем будуfiих транаверзалних 

пршваца , мога'о би један део iНаЈраслих про
блема да се реши, бар у смислу rпобољша
ња проточности TOK'()IBa на појединiИМ пр3!В
цима . 

Ситуациоuu nлаu zрадс-коz цеnтра пред рат. 

Plan du centre da la viПе, avant la guerre. 

* Изузетак је потез Кнеза Милоша ул. -
Таковска ул. 
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У-свајање једног коначног ·система сао
браfiајне мреже, у смислу неког оптимал
ног функционисаља у ,односу на макои
мални, ОСТБ'арљиви проток, као и минимал

ни износ успора, ВрЛО је заметан посао. 

При томе је потребно ИЗВРШИТИ велики 
обим 'осматрања ом ·снимања низа параме
тара, као и изврши ти на одгов'арајуfiи на
чин низ про'Грамирања, а ;ради избора це
.лисходног решења. 

1. - ДОСАДАШЊИ РАЗВОЈ ГРАДСКОГ 
ЦЕНТРА 

Пред рат је градско подручје (у,кључу
јуhи град Земун и Панчев'о) имало 'Око 
300.000 станов!Ника, са 50.000 унут-ар град
ског језгра 'Или око 16,70/0. Данас, нешто 
I1JроширенiO језгро /ИМ·а OКiO 80.000 СТafН!а.вни
ка, што на 900.000 становника градског 
подручја износи ОоКО 8,90/0. Са 90.000 радних 
места, претежио у те.рцијаtpни,м делатно
стима, тај се број ry 'Односу ,на предрат.но 
стање повећао за око 3,5 пут·а . 

Пословни центар гора,да, 'Обухватао је 
одређене потезе улица у крају око Кале
мегдана (Кнез Михаил-ова ул., Па.:риска ул., 
7. Јула ул., Карађорђева ул., Васин,а ул. -
Теразије све до трга "Славија"), са једним 
секу;ндарним центром 'Око железничке ·ста

нице. Оду.мирањем путничког ПРИ~ТЭ,iништа 
на Сави, по изг.ра;дњи мо:ст,а, низ активно
сти у Ka1paijopljesoj ул. и ·око железничке 
станице нестао је. То се перманентно· до
гађа и данас са поједиНlИМ активностима у 
крају око Калемегдана. Данас градоки цен
тар .обухвата отприлике подручје које опи
сује траса трамвајске линије .бр. 2, са уда
љавање-м од с-ан(же падине и тенденција-ма 
нагомилавања ,аК~ИБНОСТИ у крајуок'о трга 

"Славија" . 
На ·ел-1 приказан је ситуациони план 

положаја градског центра пред рат, као и 
стање обликоrвања у периоду после рата. 
(В. сл-2). Пред сам 'рат, на -око 300.000 ста
новника градок'о.г подручја било је укупно 
ок·о 100.000 активних или ОК'О једне треruи
не, до:к је крајем 1974. год. на укупно 1,0 
милион становник·а градоко!l' подручја (ук
J.Dучивши :и венац периферних зона) било 
ок-о 450.000 акт:ивних или 450/0. 

Тенденција коначног ,облиК'овања град
ск'ог језгра у раздобљу непосредно пред 

Градски Ц€?-iтар; стање у nериоду тик после 
рата. 

Р1аn du rent1'e da La vine, tout de suite apres 
la guerre. 
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рат састојала се у TOlМe да се то подручје 
града на неки прикладан начин архитек

тонски уобличи, што је 'ОСТВЭЈре.но са мање 
успеха, услед раз-них утицај-а , као и лута
ња у коначlНОМ .сагледавању једног 'Одређе
ног система. Урбанистички лоше 'Облико
ван'О, 'го подручје града је имало своје те
шко наслеђе из IПРОrшлости, у 'ВИIду старог, 
дотрајал'Ог фонда зграда и 'Мреже ,саобра
ћајница са дефектним системоlМ. 

Појам мобилности стаНОВНИШЋВа ,ка'О по
себан проблем се није никада постављао, 
па као не.ки утицај ,није могао да .бу.де пре
cyдarн по функциј е ~paдCKOГ центра. МоtЖе 
да се на:гюмене да својевремено ПОСТЭЈБљена 
'I\paca трамв-ај.ске JDиније бр. 2 .још и данас 
на доста прикладан начин -оивичава .под

ручје нешто проширеног градског центра. 

Мали број линија г.раlд'СКОГ јЭIВНОГ сао
браћа}а, био је у стању да подмири 'ове по
требе ·:к,ретања актИЈВНОГ стcmОВНИШ'l1В-а. 
Исто тако lIIY'lПИчка 'су -возила по св-ом -оби- -
МЈУ мал'О iКоришhена на односу домицил
радно место. Поред :наведеног, један вели
ки \део пута -од д'ОiМИцила до ради-от места 

пrpелаЈЖеН је пешице. (IIIPО1сечню OIдcmој'ање 
пешачења износило је око 1,0 до 1,5 <КМ) . 

. У послератним временCКlИМ ,периодима 
п'Остојала је -перманентна 'Оокудица стамбе
iН'OГ простора, при чему је теж'Иште на из
градњу Н'ОВИХ етамбеНtИх [Јодручј а било 
уомерено ка низу периферних зона, рела
ТИ!ВiНО доста удаљених од градск,ог центра. 

Тиме, су и о:ц-стојљња lIТpИ свакодневним -пу
то:вањима активног ,станОВИИШТова ЗЗЈпо~ле .. 
'Ног у центру, 'oce'l1Н'o !расла, ла 'Данас у llРО

секу из.носе 2,5 до 3 км.) У ,сеюундарном 
сектору услуга још и више). 

Наглим IюраСТСМ\lf ста.НQlВнишmа у по
слератним .гоДИна'ма, као и ;гювеhа:њем уде
ла акт:ивнаг, расле су истовремено и кон

центрације радних ,меСТа у терцијарним де
л-атноCТИtМа; појава је лраhена 'и непрекид
,НИМ' растом броја моторних 'возила, а ех-од
'Но томе и ј ачтю'М саобраhајних т-окова, 
особито у градском јеЗI\РУ и преК'о .мо'стова 
на Сави. Напоrм.иње 'се да r:y ток,ови терет
"fЮГ саобраhај а, rюсред'НИм путем ВОђени 
само 'преко 060да градског ј езгра, па кроз 
исто не пролз'зе. ' 

Цела поставка проблема је .врло сложе
.на, ла при изналажењу ТIрa!ВIИЛНИХ ~решења 

треба да се -одмере 'ClВe могyitli:ости за неки 
КiO.начни избор. КаЈО IП!рва оснюва з'а [IЛ-аЈНИ
рање треба да послужи -обим и врста садр-

Шема 2Ј1.авних саобраnајnuца, nостојеnе стање. 

Sheme du reseau de circulation de traffic; l'etat 
existant, 
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жај а у градском центру, као и ,обим сао

браhајЈних токова иза3'ваних 
становниш'ГВа; при томе 

анкете одакле 'и куда активно становни

штво путује пре почетка и по свршетку 

радног времена; на основу пода

така такве анкете, се гра:витациони 

модел, који са ДОВОЉНО тачно(.'Ти и paQYH
СКiИМ путем, проnрамирањем, може да да 

податке за расподелу т,окова по 

мрежи саобраhајница. Ово битно при ра-
:на нову бу;щуhу, симулира-ну мре-

Опште СЈ.tер'iiuце развоја 

Наглом изградњом до тада 
града, као и подручј а 

града, са ГУСТИМ концентрациј а,ма стамбе
них зона, Бишесl"Ру.к'о су се разда-

љине између градсК'ог центра 'и домицил а 

великог д'ела -ст ановнИllIТlВа. ех-одн о томе 
су порасла и при сва,кодневним 

путо.вањимаактивноЈ' становништва, 

гравит:ира центру. 

По реалним 

града за 'будућих 20 до 25 г.одина, могуће 

су теоријски, следеhе алтернативе у оДню

су на локацију градоког центра: 

- а. по-

делоrва у близи
>Са одређеним очу.вањем 

и допуно.м , - са дели-

3!IИЧНИМ проширењем 'у {)ко трга 

"Слашија" и преливањем преК'о [Iланиране 
Теразијс.ке терасе, ка rпадини; 

- б.обликов.ање градског 

,на 'обе обале Са'ве према реке, 

са тежиштем на обали, на подручју 

железничкестанице, треба да се укло-

ни; су разне прелазне етапе, ПрИ 

рања 

вања 

центра по етапама, 

са'нске lПаДИiНе; 

или та

lКa пе

новог 

них зона ужег подручј а града. 

до сада ПОСТЭЈвљеним концепци-

ја:-.ш ОД СТРаЈНе надлежних , траже 

* Досадашње активности Завода за зашти
'гу споменика града Београда су за сваку по
хвалу, обзиром на позитивне резултате. 

** ПреДЛОl' Градског Секретаријата за сао
браhај. 
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се одговарај:уће 

диних потеза у 

већ искључен из 
ве ул. и ,неких ,окољних То 

ради неомет,ане циркулације пешака у од

:носу на ужег центра. Тиме се хте
ло постићи 
токова пешака 

у уже,м центру. 

,МI"ћ'\ГТ'l/fМ приметити да је саобра

ДО одређене границе 'омогућа
ва долазак великог дела поте:нци

ј алних купаца у ТРГОiВИ!Ни. Границу пред
ставља заryшење услед саобраhајних 'ГОК{)
!Ва, што може да има за последицу разара-

ње ЦElliтра. По даљој по-

стоји IИ уопште за-
ИЈ·щивидуалних в'озила у 

дана, тј. пре почетка и по 
свршетку """".ur,l"\1"< времена 'у ужем центру. 

Тај предлог ОСНОВУ неких са

да 

преузму прев'оз 

активног становњиш'ГВа за време так-озв. 

оптерећења", у ту 'оврху, .ради 
ОМЮГ'Уnlа..ЕlаFьа .наводно бољег ПРО'Ilока, тре

градског 

про анализир ано. 

Ради добиј ања 
тата 

ЗDра, 

анализа. 

низотраниче-

могу 'даље да 

.низа roh'",'-YTY'~'CH;''' 

наставку .излагања 

прегледа резул

,од могуhих КОН-

По Генералном 'Урбанистич:ком Плану 
тrреДlвиђа се да ве негде 'Око 2000-те го<Д<ине 
г,радска агломераци.ја, УКЉУЧИrВШИ 'и ПРИ
градсюа насеља, имати око 2 милиона ста
новника. Као основа за таК'ву је 

да ће пораст ст,аlновништва 

на ис'l'ОIМ нивоу као последњих 5 6 го-
ди;на, значи оrrгrритике ,око до го-

дишње. 

'У следеhој се табели даје преглед 
становника по гра,ц,сК'им општинама 

венл:ем 'ближих ПРИI1Ра.дск.их насеља) 

Ка'да би годишњи укупни прир ашт ај 
ста:новништrва износио само 1,5%, а што би 
ПО свим важеhим нормама било одговара

становништво би се КРОЗ 25 
за 'око 1,455 пута. Ако се као 

на узме градско, са ужим приград·· 

св:им ,онда би КРО'3 25 година 

било . 986000 = 1,430.000 становника. 

Ако се даље узме нормалан удео од 
45'0/0 :активних, знач:и да би TQ,r пе
риода било укупно 645.000 активних ста-



ТабеJl,а.рнu nреZJI,ед CTa1iOB1iUKa по ОnШТU1iаvlta 

•..... "' ----,~ . I -;--.• -------' 

lопштина 
I 

Укупно ! Од тога 
1,290.000 I делом у 

I
становника . приград

са при~рад. \. СК ИМ насе-
) ПОДРУЧЈима љима 

___ . __ . __ ... _ -... ---.-1------.--... ---- - .- ---

1. Чукарица 153.000 50.000 
2. Нови Београд 92.000 

3. Палилула 126.000 
4. Савски Венац 63.000 
5. Стари Град 83.000 
6. Вождовац 134.000 20.000 
7. Врачар 84.000 
8. Земун 139.000 50.000 
g. Звездара 112.000 

Укупно 986.000 120.000 
-120.000 

У градском подручју 866.000 становника 

Укупно запослено у друштвено.м секто
ру* у градском подручју по основним гру
пама делатности: 

у индустрији 

у пољопривреди 

у ШУl\ШРСТВУ 

у грађевинарству 

у саобраћају и везама 

у трговини и угоститељству 

у занатству 

у стамбеној и комуналној делатности 
у друштвеној и држаВI-Iој служби 

Укупно 

од тога у производњи: 

- индустрија 

- пољопривреда 

- шумарство 

- грађевинарство 
- саобраЬај и везе . 

занатство 

- стамбена И комунална делатност 

212.874 
----= о 586 или 58,60/0 

360.357 ' 

Укупно у друштевном 

сектору 

у приватном сектору 

Укупно 

360.357 
90.000 

90.360 
2416 

335 
47.016 
35.110 
65.4(34 
27.173 
55.396 
26.717 

360.357 

90.360 
2.416 

335 
47.110 
35.110 
27.173 
10.37v 

212.874 

Укупно 450.357 или = 450.000 

* по попису у год. 1971, допуњени пода
ци из 1974. год. 
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новника, па би преiМа 'томе требало обезбе
дити још о.ко 195.000 радних .места . 

За прогно.зу ·од 2 МНЛИОјнастано.вника 
ок-о године 2.000-те, годишн>и би пораст 
требао. да изно.си 2,10/0, при чему се као 
основа узима износ ·од 1,2 милиона станов
ника, у.кључивши и даља приградска по,д

ручј а. Од тога природни прирашт-ај не мо
же да буде веhи од О,8{)/0, па на механички 
отпада 1,30/0, што може да буде реално, али 
под <одређеним ·ОКОЛlНостима; иначе је и та 
стопа пораста сувИ'Ше висока. 

у след€fi€М се даје преглед неких по
следица, уко.лико би механички прираштај 
б.ио 1,30/0 годишње. Т,О значи ·да би кроз 25 
година удео придошлог стаНQlВНlИlшт:ва из

!Носио о.ко. 500.000, а удео услед приро~ног 
прираштаја са-мо 300.000. При учешhу од 
450/0 активних, то би значиљо да би само за 
придошло становништво требало ОТВОРИТИ 
ј ·ош око 225.000 радних места. Ак·о се даље 
узме просечан састав домаћинстrва од 3,6 
члаlН'Qlва, з.начи да би било потребно да се 
за тај број стано,вништ·ва изгради још око 
140.000 -но.вих станова. 

СоцИ'олошки састав придошлог cTaн-olВ
НИШ1'ва, свакако ће у !Нај-веlюј мери, ка-о и 

ДО СаЈда, да буде iНеквалифИКОБ'аие или ни
СКОК'lза:лификоване структуре, при чему Ће 
један део да буде и без к'валификација, бар 
у прво. време. При потпуном 'YLВ,oђeњ.y ау
томатизације у индустрији, а ::појачаног за
хтева у сеКУНд'арним и терцијарним делат
ностима за неким, чест{) и 'вишим квэли,

фикацијама, треба рачунати са потреб-ом 
дошколавања већег дела прид'ошлог ста
новништва. 

Уопште може да се по·стави питаље, 
к'ој-а је т.о оптимална величина 'глаIВНОГ гра
Да земље, са СТРУКТ'УРОМ стаНОlВништва као 

што је наша, са 21 милио:н стано·вн-ика. По 
овима до сада упоредним по.казатељима, 

број 'СТЭЈНо:вништва при т аК'во,ј структури 
може у про·секу да и·з.нос.и 6 до 70/0 од укyn
:I-ЮГ стаН'о~њишт,ва земље. Ако се уав,ој и да 
ве при порасту 'ОД 0,9 до 10/0 годишње, кроз 
25 година звмља да има -око 26 милиона 
становника, CTla1-ЮIВНИШ'ГВо. гла'БНОГ града би 
треБало да ,се .креЋе у границама ·ОД 1,6 до 
1,7 'Милиона становника, дакле с.в·акак·о. ма
ње од 2,0 МИЛИОlНа. 3аБИСНО ОД будуh.е 
структуре града, један би де-о становни
Ш'l1ва Био смештен.и у приградск'Им насе
љима. 

На ос'Н,ову uз.л,оже1-i0'2. .м.оже да буде од 
uuтереса, какве .у буду'hriOСТU .м.О2У да буду 
nос.л,едuце даље2 пораста стаUОВ1iuштва Бе-
02рада по 2радс'1{,О јеЗ2РО, односно гroсло[)Зни 

центар. Треба ПОДВУЋИ да на облик-овање 

243 



ВЛАДИМИР БОЖИЧКОВИЋ 

центра перманенЂНО утичу следе

елементи: 

уопште пораст градског станов;н:и-

штва; 

Dt.Han.v! :износ радних места терци-

стаНОВНИШ'I1ва 

у градском 

градског 

нормама, за са око 

милион становника у гра\дском 

је ПOlВршина ·од око 200 
градски 

и 'Г,акозв. секундарни -,_._--Јг.-

стаНОiВништ.ва на 

милиона, тачно располагати 

ностима планерских при 

ба rвeћcaдa имати Д!а ли 
моноцентрично или пољицентрич

Ео ткиво гра\Ц.а. 

ГЮЂТDу

чињеница да 

~M-'~H.H~ активности од 

СЭЈвске падине и околине, ка другим под-

градског према пери-

померања пс)]е'ДvtНЈI1Х а,ктивности 

из граде-ког центра леже,како ве даље да 

се -види, већ у самом па.л()жа 

носу (На цело гра,дско је поло

долазе до 

И:З:Рi:lж:а]а опеuv[сЬ'И":ШЈVI услови, при чему на-

преклапање ~а'UUI.Jd.fitl. 

Учестани пораст 

градског односно ·само 

последица општег пораста возила у 

граду, већ истовремено и последица ЮО!Н-

односу на 

домициљних зо~а; услед 

тота и нагли пораст мобилности 

станomништва у гра;ду и регио.ну. Низ ме-

утиче да 

и Ta~o редо,м, при чему 

ВеЋ претходно описане алтер-
наТИlВе даљег градског Ц~HTpa. По-

теоретска 

разне активности, 

и то ,оБЛИКQlвањем некот 
.на обема обалама Са'Ве. 

активности ка 

ИНИЦИipа главно окуп

потезу 

2. ОПШТЕ МОГУЋНОСТИ 
ОБЛИКОВАЊА 

унутар 

у:нута:р кога се 

центар, пред-

ставља 

ваних места УГЛЭЈвном У 

сектору 

.окупљања 

активности и даље ,су приоутне, на 

шем <НЈ1ЈВОУ. 

окупљање садржи основне 

групе -следећих актИIВНОC'rИ: 

велико и 

,култури и !В-ИС-ОRОМ школетву; 

разним услужним делатностима 

институти, 

разна домаћа 

у угоститељству; 

у услужН'ом занатству -nроиз-

разљим спроведеним ,анкетама до 

'ОД 80.000 становника поД'руч-

10.000 има радно место у истом 
~.~.-n-V'TTT~; остатак гравитира .ка другим 

Исто тавю Ка преосталим рад

спрег.нута повратна Н'ИМ гра;в,итира стан:овни

* 
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у виду густину од 300 до 400 за-

томе 

-студената 

зоНIИ. 



кретање 

ништва, условљено је у 
лаСК'DМ на посаО' И A.f'\r\U"Ir't"('\ 

сврш~вањем rh,,,u1Z11nU; 

време, 'СR:аt)ДЕ~сtњем 

куповином. 

ии 

и 

nr)e110~j'OJ~ или пак ПУТ

ничк:им 'В.QЗИЛОМ, 'Мали деаактИIВ

ног стаНОБништва и:де Интензитет 
'активнаг ста1tОIБНlиштва ЗаЈВИСИ ОД 

дан-а, а правци 'Кретања 'од таюаЗБ. сте

пена гравитационих 

за-

полаlВа, представ-

,r.TY"'",,"F.,PPТA ~''''''",'''''T''T'ГТ''''; неког окупљања 

активнасти или пак .цомицила ста.Н:авни-

ШТiва. Пал степена 
градски Исти lHe caM.Q у сми-
слу .nр.ивлачења ма,се људи, активних у 

ИСТОМ, пол 'као такав 'може да има ути-

далека градског и ре-

па и ван земље. 

УкаЛlИка је ,вева висаК'а-
ювалитетних ме ст-а 

,временским раепанима, 

!Остварења у мрежи саа

при пут,овању од извара да 

опредељења важње. Зависна 0)1; :низа КОН
домицилних зона и .љихових 

од градског износе и 

дужине ПУТ.Qвања. шта је 
дужина овак!Одневних пут,ава

ња, :већи и утрошак време-

на за прелажење зависна ад прасеч-

:не путне из,на,с могу-

ћег ут:рашка lBpeMeHa при овакодневним пу
товањима, лежи у неким психюлаwки 

границама, заlВисе 

навика стано:вништва 'и вредновања 

времена. 

зависе од .прат·очнасти у 

ница. укалиюо су 

протачност мрежи 

ЦЕНТАР БЕОГРАДА . 

распону :нек-аг времена да се 

велике 

при (8е'fi.имодста

пута

разнихсметњ .... и. 

на мањим пав:ршинама, paC'I\Y и 
не Taкatвa, у ,о'нака већ преап-

при долази за--

овега, 

ваздух у зони 

њих граница. ли 'у систему 'УЕ;ОУјеIьа 

себних пешачких зана унут-ар 
центра лежи 'а,Дносу .на 

ометану у 

виду одржавање ,адrpеђе,них 

карика тог ф'VН:КIЈ;ионаЈ[-

ног ланца токави 

вишак да се раcrrоделе на 'остатак ,Ј'.:ЫЈе:ж(~. 

и т.о са тежњама растюлагањем 

ПО1Вршина. Неко решење би било 
када би се мрежа 

.наведено 

да непосред-

свршетак рњдног време

вози-

кроз градски центар. 

активнаг стаНQlвништ.ва, 

то 

Ш:lев:оз користи индивидуаЈЏЮ ,вози,ла, 

llPa\Д

Из извршених анализа из
пре почетка, -аднасна 

била тренутно 
и 

у расп'ону ОД ча-са у да

ласку, а са К'ратк;:им временским ред'Осле-

,дам, и ад 1 минута. 
мабилности ста

би 
.изнасио би 

ако 'се уки-

индИ'видуалн.и ca,OUfp,iJ:'l.::t i 

Како при садашњем стању 5 
ул,азних ПРаЈваца nращски центар 
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и ,!ЈЈва споредна*, отпало би у просеку на 
ГЛаЈБне улазне правце око 8000 ПУТlника./h 
по смеру. На OCHOIВY такве анализе се по
ставља захтев з,а просечан: временоки ре

дослед возила ·од око 80 сек, са пра.сечним 
бројем од 45 'В'оз/h по једном улаЗ,IЮМ прав
цу, у просеку то даје потребу за 180 в-оз/h 
у д.оласку или пак одла;ску. 

За ·сада нека остане по страни чињеница 
да ће нај,већм број '!\Их эозиља да буlIfY ау
тобуси који загађују ваздух, 'а 'Имајуfiи у 
виду да постоје четири главна терминала 

у ужем центру: Зелени Венац, Т;РГ Репу
блике, терминал код Калемегдана и Сту
дентски Трг. Поставља се логично питање 
да љи баш ,све линије, к'оје улазе у ТУ зону, 
т;ре6а да -буду радијалне. До ·сада изгледа 

да није .простудирана довољно МОГУћНОСТ 
вођења и ди}аметралних линиј.а кроз ужи 
цента'Р. При таквој би ·се 'М'огућНОСТИ уве
лико ра,стере:тили постојећи т ермин али , 
чиме би се .и систем погона на линиј,ама по

бољшаа.. (В. сл-4). 

Овојевремено, У нише је MaxoiВa била 
испитивана МОГУћНОСТ ·и оправданост УВО
ђења шинских возила на појединим праiВ
цима, а ове док је 'и технички за то посто
јала могућно·ст. Испитиваља су имала за 
сврху разматрarње !М,огућности повеЋања 
капацитета појединих линија , са ИСТQвре

меним :МОГУћностима ·смаљења загађивања 
ок,олине услед ,аутобуског погона. 

Треба још напоменути, да као при'Вре
мено решење у ,омислу lНeKOГ увеьања пут
не брз-ине,а тиме ,и калаЦ\итеТlа, може да 
утиче координирани рад сигнала ва 'раскр

сницама појединих потеза саабр.аћајница. 
Међутим, то су привремене мере, и ове ДО!К 
се rлавни саоб.ра'ћајни чв'о.рОLВи коначно не 
обликују у смислу обеэбеђења максимал
НОГ протока, опаоност О'д за'стоја 'ће и даље 
да постоји. 

Међутим, и код синхронизованог рада 
сиг.нала, при великом . обиму са:обра:hаја, 
ипак поставља се пр.облем так,озв. изгубље
ног времена услед чекања на раскрсница

ма. Тај проблем се УТlолик'о оштрије rюста
вља, јер је немогуће и при добро решеном 
раду координираних сигнала у неком ои-

Линије zрадС1<;OZ jaanoz саобраhаја, nостојеће 
стање. 

Le reseau des Lignes du traffic pubLic. 

* Главни су улазии правци. потез Слави
ја-Теразије, Зелени Венац (Бранкова ул.), 
Бул. Револуције, Македонска ул. и ул. 29. Но
вембра; спореднији су Кнеза Милоша и Нема .. 
њина ул. 
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стему мреже, оспособити 
рове неометани 

НО'Г времена на 

чекаља на 

ТТГl'Т'n,Ah."Q",ГI да се из.ВрlIIИ 

потеза превоза у 

засебан НИВ'О. ТО .се поставља про-
блема како И на начин у неком рела

тивно ,сношљивом времену 

ке .масе активног 

принцип да 

од потпуног разарања. 

tВlише РЭ!ВНИ, 

имати у !Виду да вели-

'ЧвоРo:Ви да дегради-

ТRjИВО града у .односу на ар

обликовање, као и сам сад.р
.имати 'нарочито у 

~оБUЈИiОСТU ста1iовuuштва 

токо

расподе

мрежу. 

активности град-

ском центру представља потенци-

дневно кретање ста-

интензите

та центр.а као пола и 

свих осталих зона градског ,на·ста-

'.оДНОСИ прИ!Вла:чења. То се огледа прво у 
ДНеБ:НИМ путоозањима стаНQ'ВНИШ'DВа запо

сленог у центру, разним ПО'СЛОВНИМ :посета

ма, >Као и вожњама условљеним ОВЗЈкодне'в-
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несвакодневни'М набавкама .купо-
или пак 

,разних 

Ah"n~'1't;I',n огра

доба дана, 
циљу пословних посета 

целог раднот времена. Во
и к УПОВ'ИЈн е могу да 

преко целог ДаЈна, с тим 

шт.о у послепQДНе:вни'м чаDо.&има 

максимум. На з.анемарити 
циљу 

,m:~ИЈ)е):«б11, позоришта, био

у <вечерње часове. 

центра, више 

мање густо лоциран, наведени 

вид 'во.ж:њи у разна 

Активно СТ8ЈНOIВНИШЂВО,као и потенци
Иiнтересенти односу на посете град-

могу или лини.; е 

воде у центар, 

поподневним часовима 

свршетку радног 

ња, па ко је год 
'Во!З путничко НОЗИЛО . 

працени за превоз 'радно место и 

HVTO користи данас путничко возило око 

30% ПУТНИК1а, а линиiе маоО\Вног 
:докостатак 'ОД ВО/О иде пешице. 

однос 

тешко 

зависи прво 

а затим ОД проточности мреже 

раскрсница, као и распо

ложивог простора за пар.ки:рање. 

Обим разних кретања ст.аНО:ВНИШТlва 
и приградских подручја, 

са

стању 

ut)ЗЈ;1РI:)М да се располаже таквим резулта

'мюже да се извр-

спроведене ПО 

ТОВЮВИМ2, као и 'о возилим.а на 

паркиралиштима, па еходно томе могу 

се подаци .о мобил.но'сти стан о,в НИ-
Iптва. ТОКОЈВИ 

Циљноми изворном осцилира-

у току дана, да би постигли максимум 
време ВРШНОГ дакле пре по

четка и особито по свршетку радног вре
мена. 

* Коришћења такси-аутомобила је углав
ном ограничена на вожњу ка терминалима да

љинског саобраtаја и у мањој мери у 
њим часовима при посети ПОЗОРИIUта, приред

биоскопа итд. 
** и бројање саобр. токова и 

вршено 



ушло укупно 

паркирано 

затечено ·Q,J:Ю 6.350 

Од свих возила су у осматрану 
10.330 :возила је наставило пут, 

транзиту. Из исте је 
врем:енском распону изашло 17.870 

у 

возила, 

!Возила даље јкретао 

n~ Г''Т''IРП·ТЛt\ ПО 

зоне. 

за .неку даљу прогнозу сао

да послужи реалан пораст 

у сектору услу-

'до 1985. ГОД, 
да ок'о 

активних; истовремено рачунати са 

степена мот·оризава,носТ!и 1 : 5 
са: рад-

послено IlIТЮ износи 

=29500 СТаЈНовника. Остало запослено 
у ЗОНИ 42200-29500 
становника, или заокружено 

са спољних 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР 

износило 

14000 
НП = 10800 мест.а, или 

жено око места. 

За 11.000 

то 

питање 

за- даљег ширеља целе 

из-

лима, а 

порта уопште, 

у градском цeH~PY. 

СВИМ изв:ршеним проценама, за 

да се 'да ће при улазу у 
градски центар користи 

гpaдelКoг а 400/0 
ИfJrд,УlВ'Ј1Д":ут,а.Jtна возила*. 

процени би у осматраном 

а придошло би 

5.000 возила 
23.000 возила 

28.000 tВози.ца 

** Осматрэно града унутар трасе 
линије 

је проценат зато релативно мали. 
претпоставља да ће један део путника 

путничко возило само до обода 
градског центра. 

32 

по 'Циљ, већ да служи 
свэк()диеiВНО,Г ,обавља'ња ак ~ 

ТИЈвнос'I\И ст arновништrва. до 

наведено, 

ре,шења, 

етапним захватИ'ма у 

ца. Може да се постави питање шта може 
да улага:н:.е средстава у 

'Или пак ПО'IШУНО пресе

љ·авање градског центра у iНeкo ,друго под-

:r.рада. 

'у следећем ,се потлављу 

даљег 

ГР::tД(~КСIГ центра. 

'Чињеница што главни 

град земље, исти лежи и на низу њому.ни-

лр~;юразредног два 
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аутопута (Е-5 и Е-94) и међуна'родног аеро
дрома, постојеhи железнички чвор је :нај
в€ћи у земљи. Преко истог се .остварује 
најнепосреднија :веза између земаља запад
не и се-верне Европе са Блиским ИСЂОКОМ. 
При таквим се односима ПQСТаЋља систем 
оријентисаности градске агломерације у 

односу на цео низ активности. Систем за
виси од с,труктуре привреде, трго:ва'Чке 

мреже, разних произв,одних активности, 

просветно-научних делатности, као и ОД 

пре!ВОGа људи и д,оба'ра. 

Међународни се значај испољава ПРlJ3ен" 
ствено у активности саобраћ.ај а при прево
зу добара (железнички Ч!В'ор, речно приста
ниште, два аутопута), затим и другим на
бројаним активностима. Оријентиеаност на 
промет странаца је ограничена, тј. у:глаЈВ
НОМ транзит.ногкарактера, осим ПОСЉОiВRИХ 

посета, као и разних СК'У1ПОiВа, са'Вето!Вања и 

приредби међунар'одног значаја. 

у односу на земаЉСКО.Јрег.ионални зна
чај ,на првом месту долазе до израза ути
цаји активности, који произилазе услед ви~ 

СОКО1rвалитетне трговачке ,мреже, а з·атим 

услед просветно~научиих \делатности. У од
носу на целу земљу су меродаlВНИ утицаји 
и значај ја,вве управе и администрације. 

Како је већ у поглавJыy 2. - наведено, 
планерски захвати треба да се уклопе у 
прогнозу са око 120.000 ,активног ст·анов
ништ.ва у градском језгру, {)~HOCHO проши
ренам центру. Поставља ·се питање где тре
ба тражити проширење градс<ко,г центра и 
у к'ој.им етапама. Конача'Н ,одгав·ор ле:mи у 
потреби раэматрања уређењ'а CalВcKe пади
не, имајући у виду ,да ће у неко догледно 
време ~a се уклоне постројења лостоје:ће 
железнrичке станице. Мo.rуh'Ности протире
ња :постоје и у непосредној околини Трга 
Димитрија Туцовића, а ([1'0 ~оначном ;обли
КОВаЈЊУ истог. 

Реконструкција Савске падине .има мно
го потенциј ·алних могућНОСЂИ, ,о.ообито .крај 
око Ко,са:нчићевот ВенЦ'а, при чему је . М'О
гуће у ту зо;ну сместити 'низ уметничких 
атељеа, као и угоститељ ских објеката, што 
би била атракциј а посебне В'рсте у том де
лу СТ'арог града. У з.гред може да' се н.апо
ме-не, да би једном темељитом реконструк
цијом целе Савске падине, ·од КалемеIща
на па све до трга .пред садашњом желе

ЗНЈИЧКОМ ,станицом могло, одговарајув.ем 
коришЋењу рељефа земљишта, \Ца 'се обе
збеди смештај за неколико хиљада IВ'озила. 

РеЗУЈ/,татu ОС.Аютрања траnзuтnоz саобра'tiаја 
'Кроз 'ЦeHTpa.!/,1~Y зону. 

Resultats d'observation de trafjic transitif. 
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Поред тога, ослобођена десна обала Са'Ве 
нуди ,велике мо,гуhно,сти допунско-г сме

штаја мирујуhег . саобраhаја, при чему веhи 

проблем представља сама циркулација то

кава :gero смештајв'озила. 

у поступи-ом реШаЈвању треба подsуhи, 
да је систем сао6раh·ај-ница YIHYTap град
ског језгра већ доста дефектан, па је нај
хитниј а обавеза да се исти преиспита, при 
чему треба вршити темељита 'Истраживања 
расподеле токо-ва, као и капацитета целе 

мреже. 

На графичком прилогу (В. сл-7) дато је 
шематски једно од могућих решења маги
страљне мреже у ужем центру, са потреб
ним калацитетима за смештај мирујућег 
са.обраhаја. Принцип је ·одвајање са'о6ра
ћајних TOIKoBa На појединим потезима у за
себну ран,ан , при чему је избегнуто ИЗlВође
ње ,онаювих денивелисаних прикључ:ака, 

који могу да деградирају .околину . По тој 
идеји ужи прстен ,око :старог градског цен

тра .би делимично био денивелисан, па би 
се тиме проточност виш е стр уко УiВеhала. 
Поједини потези и тргови, к,оји су данас 
деградирани, били би оспособљени за кре
тање петака, са одређеном допуном садр
жаја. Овуда, где за то постоје МОГУћНОСТИ 
локације, .предвиђене 'су вишеспратне пар
ки.нг-гараже , делимично и у подземљу. 

Предлаже се по т.ом решењу један кра

ћИ тунел поред Калемегдана на rrотезу Па -
риска-Тадеуша Кошh!ушког ул, као и 
краhи тунел на раскрсници Кнеза Мило
ша и Маршала Тита ул. МОГУћНОСТ OCTiВa
рења прстен а око 'Ужеr градског ценТра је 

изводљив а, .са о\цвај ањем у две равни на 

главним ·саобраh.ајним Чlворо.вима. На први 

поглед 'ова'юво решење ;изгледа скупо и не

рента-билно . Међутим, ако се има ,стално 

пред очима чињеница да ПОС'Dојеh:и град

ски центар може да ,буде ,BpeM€HOM лишен 
својих функција, 6аш_ УЈслед саобраh.аја, 

оваква и слична решења не 'Изгледају више 

нереална. 

Има 'Мишљења да Ђе благовремено пла

нираље подземне железиице, у доглед,но 

време о l\1Ory hи'Ги брз и ефикасан правоз 

маса активнотст.ановништва, чиме би се 

цело градско језгро делимично ipастерети

ло 'од линиј а масо,вног пре.воза 'у нивоу, као 

и једног дела индивидуалног саобраh.аја. 

РеЗ'Јјљтатu ОС.Аtатрања ЦUЉ1iОZ и uзворн.о'l сао
браf1дја у це1iтраљ1-tој ЗО1iU . 

Resultats d'observati on du traftic d'origine et 
du but. 
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и 

под:земне желе-

з'Нице мо.же 

само и ,више-

струко дуже. реалнимсаглеДaIВањи-

ма, до. по,четка прве под-

зеМЈНе железнице мотло би да 10 гo~ 

дина, па :и више. стаље у град

ском центру мо.же за то време да 

к.во., ,да ће услед за,гуmења 

многе по.чети да оДумиру. Зато 

неОiПх,одне хитне како је 

већ наведено. 

се тех

-в'оДити' ~pace тих лини

Ре-

. градског 

потезима 
воз/h по -смеру. 

да ће у 

мреже оптимално 

по-

мо

овреи, ако 

постављеним захтевима. 

По алтернативама· за конач-
но обликовање градско,т центра, ако oтnaд

ревитализирање 

центра са д()пунским 

друге д:ве алтернативе: 

центра са обе обале 
или пак обликовање новог центра. 

Ове две последње алтерна'IlИЈВе могу под 
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центар, онако 

rn:ирен::,и·ма и до.дуном 

лро.

може да 

Ако на то 
БОР, .онда могу да се 

за одржање истог. 

пита1ње -одго-

и предлози мера 

првом месту узети чињеницу 

свим великим метрополама 

облИ1КЮ,Вани при
центри и даље 

чему и низ 

п> ... п.,.,.к~~ центара нижега 

загущења 

при 

раван, 

Бо.г превоза 

у Ta;КlBOM 

себних пешачких зона, при 
Ће,н,о активном стаНОВНИШТБУ да и 
сметњи стигне до пре'В,озног средства. У та

у г.радским 

су неколико. пута 

уских сао

са непраЋИЛНИМ системом, са

индивидуалних тоК'ова 

се постиже изградњом Бишеспратних, па и 

подземних Још нигде 
примарни цент·ар 

наведено, може да се од-

НОСИ-И на 

чему су 

одржање 

гщнrс:ки центар при 

о:писане све 

са "'1f,f .... l'~YFi 10;1'1\11" 

љима. 

Већ је натюменуто, да на сЭ1В-
падини, као и обали Са,ве 

НJl1де за прошире-

ње градског центра, при чему ,су и 

делимичне у мрежи сао

в:ршити синхрraно., са 

ске падине на ,целу 071; 

Ломине ул. и дела 

ул. 

паркирање. 

би 

од-

мреже трговачrк;их и угоститељских 

'-Ју' ''-_<'''~''''"'" на -обали Саве у 
зони сувише раопрщењи и до.-

ущаљени, па за ·сада не би мо-, 

гао !да се сагледа континуитет обликовања 
неког примарног центра са ,обе савс.ке оба

ле {В. 



в исню ст 

људи последица је 

као IЮJIOiВИ акТ'ИВно-

полови активности, посвом: 

последица нагомила:вања 

них ,структура активности и дOtМ'И1J;ила, 

свих ,оСНОВНИХ ~~_.I_' __ ' 

утичу последице 

обликовање градс.К'ог центра. 

гро, у односу на 

ексцент.рично постаlвљено, 

као и МОСТОЈ3има преко 

некако веи уклоп-
љено у градско т:к:ив'о. Ве-и је наведено 

би све у 

бликоtВ ања. 

Такви планерски захвати често су пове
зани са знатним улагањима, 

па може да се постави и питање шта еко

номски олра'вдано. 

виду да 

перманентна опасност разараља гра:д-

ског центра ,два разлога: 

токова у мрежи град ск'о r 
загушења на 

и раскрсницама; lВpeMeHOM ће 

радно и све више да 

скопчан са великим временским улагањи

ма; та може да утиче на померање 

активности, али засада у окви

ру градског .Ј---Г"-' 

ГРАДСКИ ЦЕНТАР БЕОГРАДА ... 

де

таљном масовног превоза актив

ног ·становништва, са прогнозама, 

увид у коначно 

минали да се растерете. 

центра 

да се 

износа, када ;више НИ<R'акве iИJнтер

nаиТlСТIr"!а не би по,мо,гле. Излаз је гу /'\1I.'/'\Т"'П1'; 

кова из 

Н'их 'Веза. 

испитати 

транзитних то-

",,,,у.,,,,,,,,,,п,;,,v'Ь<н саоt:щ.аћlаl оЬе.зье,де ОilТИ

малне површине, допунски у виду паркинг-

-гаража. сл. 

По свима т'о важећим :нюрма.ма у 
при .иЗI1Радњи 

прописано је да се ,об;э.везно оьезЬеде 

шине паркирање, особит,о при изградљи 

са пословним Како 
је већ у излагању н:апо,менуто, 

ств'орити на делу ЈОД-

-архитектонско облико

оьез·ьеђењ!~м простора за 

при 

lВeћeг нагомилаВatња миру- ревит·ализира и 

СК'ОРО преко целог дана, 

могу поступно ,да отпадну шrоги потенци

користе услуге тер ~ 

сектора; првенствено у т.р.го.винн 

и угоститељству) могу настану "центри-

за 

да 
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померања 

сада у 'Оквиру ужег град-

наведених 

ужег центра, 

градског 

и предлога 

ха, 

чини одговарало за 

ЛИQН 

(8ели

ми-

СЂВар.но 

актив'Но

зависи коначно 

градске агло

СТРУК-

туреакт.ивности стаНОВНИШ'I1ва. 
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l;ES CENTRE DE LA VILLE DE BELGRADE ЕТ LES DE 
LEURE FUTURE EN FONCTION DE LA CIRCULATION 

Dr. Vladimir Bozickovic 

Le гесН de 1es eIem.ents 
valables qui agissent le developpement du 
сеп tre urbain. 

Аи 1а region qui constitue, соттип 

le commercial. ]е soi-disant поуан 
lеБ activites у ont Неи, le 

des contenus, сеБ derni-
егв de lа structure de l'agglo-
meration urbaine е! de toute lа region. 

La structure du centre urbain с'агэсtе_ 
risee раг 1а multiplication des activites, еп tant 

produit des се en 1а circu-
јоие role А du 

поуаи urbain, courants 
ditionnes раг 1а gravitation entre 1е centre 
рб1е, et les autres urbaines et ';'11h"1"h!::lj~H:"~ 
ауап! ипе fonction determinee. La mobilite de 
/;JU/;JU-.LCH • .LV".L, provoquee раг lа gravitation entre lе 
centre les autres zопеs-рбlеs, ainsi чие 
les courants соmmегсјаих aprovisionnant 1ев dif
ferentes activites, conditionnent les courants cir-

а саиве de lеиге сот-

mencent ;3,1 paraHser certaines fonctions. 
П reste а ве demander: comment sэu ver le 

centre urbain de lа paralysie de fonctions раг 
lа et comment <;а peut influencer 
future formation du centre. 

L'expose donne раг la suite ипе 
l'ecoulement des courants circulatoires 

эиг Ја Ьаве des e;x:al111eJtJ.S, enquetE~s 
entrepris. 
evident que 

circulation 
de l'importance 

de diverses 
l' а venir du centre игЬајп, plusieurs 

~~"; .... ;,,<.,,,~ ont ete examinees. Il а ete 
meilleure solution serait 

actuel, de 1а р1иэ 
еп revivre certaines qui 

еп danger, depourvues de leurs tOJtJ.Cl~lOnS. 
Etant donne чие les courants circulatoires et 

le trop grand потЬге de v<:Љiсulеs stationnes 
виг les menacent ип tas fonctions, 
et tenu du tombe еп de:suE~tude, 
du гевеаи circulatoire аи de аеГОll1е:m(~ш, 
des courants, оп а suggere solution сараЫе de 
le rendre равваЫе, avec interventions 
ш§сеssаiгеs. Оп proceder раг 
en d'assurer necessaire роиг la 
culation immobilisee, pour тјеих соппаl:tге les 
mesures а еп vue de 1а formation 
du centre. l'urgence la necessite 
de toute possibles et 

faire роиг sauver le 


